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Samenvatting 
Terugblikkend blijkt nu dat Centraal-Italië al zo’n twin-
tig jaar middenin een aardbevingsstorm zit. Hoelang deze 
storm nog gaat duren, blijft ook voor wetenschappers een 
raadsel. Onderzoek wijst uit dat aardbevingsstormen eer-
der de regel dan de uitzondering zijn in de Apennijnen. In 
de jonge seismotektonische context van de Apennijnen als 
ineenstortend gebergte komen immers vele, relatief korte, 
afschuivingsbreuken voor. Deze breuken gaan interageren. 
Door statische belasting ontstaat een cascade-effect, waarbij 
een aardbeving op een breuk een andere aardbeving op een 
andere breuk aanvuurt. De aardbevingsstorm zal dan ook 
maar gaan liggen als het hele breuksysteem ontlast is.
De seismische dreigingsanalyse wordt zwaar op de proef 
gesteld door aardbevingsstormen. Klassiek is een dreigings-
analyse immers gebaseerd op de regelmatigheid van de 
seismische cyclus. Een dreigingsanalyse moet dan ook her-
bekeken worden vanuit de kennis dat aardbevingsstormen 
afgewisseld worden met periodes van seismische rust.
Ook de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de getrof-
fen gemeenschap staat, zijn niet min. Er zijn immers niet 
alleen de naweeën van de voorbije aardbevingen, maar ook 
de dreiging van nieuwe aardbevingen op korte en middel-
lange termijn. Er moet niet alleen geïnvesteerd worden in de 
aardbevingsbestendigheid van gebouwen, maar ook in het 
aardbevingsbewustzijn van de lokale bevolking. Tenslotte 
mogen daarbij ook de vele toeristen niet worden vergeten.
In retrospect Central Italy is in the midst of a seismic storm 
for twenty years. How long this seismic storm will last, 
remains an enigma, also for scientists. Research reveals 
that seismic storms are more the rule than the exception in 
the Apennines. In the young seismo-tectonic context of the 
Apennines as a collapsing mountain range, a lot of relati-
vely short normal faults are present. These faults will inter-
act. By static loading a cascade effect is caused, by which an 
earthquake on one fault triggers an earthquake on another 
fault. The seismic storm will last until the entire fault sys-
tem has been relieved from the prevailing crustal stresses.
Seismic hazard assessment is seriously put to the test by 
seismic storms. Classically, a hazard assessment calls upon 
the regularity of the seismic cycle. Seismic hazard assess-
ment has to be revised taking into account the knowledge 
that seismic storms alternate with periods of seismic quies-
cence.

The societal challenges of the afflicted communities are mo-
reover not to be sneezed at. There is not only the aftermath 
of the previous earthquakes, there is the permanent threat 
of new earthquakes in the short and medium run. Not only 
investments are needed in earthquake-proof building, but 
also in the earthquake awareness of the local population. 
After all, also the tourists may not be forgotten in these 
awareness efforts.
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1	 InleIdIng

Op 18 januari 2017 doet er zich op seismisch vlak iets bij-
zonders voor in de omgeving van het stadje Montereale in 
de Abruzische Apennijnen. Op minder dan drie uur tijd 
doen zich vier aardbevingen voor met een middelmatige 
magnitude: om 10h25 een aardbeving met een magni-
tude van M

W
  5.3; om 11h14 de zwaarste in de reeks met 

een magnitude van M
W

 5.7; om 11h25 met een magnitude 
van M

W
  5.6; en de laatste om 14h33 met een magnitude 

van M
W

 5.2. Opmerkelijk is ook dat het net in dit gebied, 
gelegen tussen L’Aquila en Amatrice, voor meer dan vijf 
maanden seismisch opvallend kalm bleek te zijn, zeker re-
kening houdend met al de seismische onrust die de regio 
in 2016 te verduren heeft gehad. In het Hotel Rigopiano 
in het dorpje Farindola aan de flanken van het Gran Sasso 
bergmassief, zo’n 40 km ten oosten van de epicentra van 
de aardbevingsreeks, worden de aardbevingen goed ge-
voeld. De hotelgasten en het personeel verzamelen in de 
lobby van het hotel, wachtend op evacuatie. Iets voor vijf 
uur in de namiddag slaat het noodlot toe. Het hotel wordt 
bedolven onder een vernietigende sneeuwlawine. Negen-
entwintig mensen overleven het niet. Of de aardbevingen 
nu al of niet de sneeuwlawine hebben veroorzaakt, is tot op 
heden geen uitgemaakte zaak.



60 Jaarboek De Aardrijkskunde 2017

Figuur 1 Vereenvoudigde kaart van het breuksysteem, bestaande uit af-

schuivingsbreuken (zie ook figuur  3) (dikke lijnen; blokjes langs afge-

schoven deel) van het gebied van de aardbevingsstorm in Centraal-Italië 

(naar Mildon et al. 2017) (zie figuur 5 voor geografische locatie). Aandui-

ding van de epicentra van de hoofdschokken (gekleurde sterren) beho-

rende tot de actuele aardbevingsstorm. De gekleurde ellipsen geven tel-

kens de zone weer waarbinnen voor elke hoofdschok het merendeel van 

de naschokken zich voordoet.

Deze opmerkelijk cluster van middelmatige aardbevingen 
blijkt tot op heden de laatste te zijn in reeks relatief zware 
aardbevingen, die Centraal-Italië getroffen hebben in de 
tweede helft van 2016 (figuur  1). Op 24 augustus 2016 
wordt Centraal-Italië immers getroffen door een sterke 
M

W
 6.2 aardbeving. Het epicentrum bevindt zich in de om-

geving van het stadje Accumoli, zo’n 45 km ten noorden 
van L’Aquila. Het stadje Amatrice wordt grotendeels met de 
grond gelijkgemaakt. In Amatrice vallen er 234 slachtoffers, 
van het totaal van 297 slachtoffers dat de aardbeving eist. 
Op 26 oktober 2016 doet zich weerom een sterke M

W
 6.1 

aardbeving voor. Het epicentrum bevindt zich nu zo’n 3 km 
van het stadje Visso, zo’n 30 km ten noordwesten van het 
epicentrum van de aardbeving van 24 augustus. Opmer-
kelijk is dat er nu slechts één slachtoffer te betreuren valt, 
dan nog door een hartaanval. Zes dagen later, op 30 oktober 
2016 treft een sterke M

W
 6.6 aardbeving – tot op heden de 

zwaarste in de reeks – het door aardbevingen geplaagde 
gebied. Het epicentrum bevindt zich 6 km ten noorden van 
Norcia. De schade is groot, al vallen er maar twee slachtof-
fers, weerom door een hartaanval. Dat de aardbevingen in 
oktober zo weinig slachtoffers maken, zeker in vergelijking 
met de aardbeving in augustus, heeft alles te maken met 
het feit dat de inwoners van de regio door de vele naschok-
ken van de aardbeving in augustus alert geworden zijn en 

doorgaans niet meer in hun huizen verblijven. Bedenk dat 
sinds de aardbeving in augustus meer dan 45 000 aardbe-
vingen – het merendeel naschokken – geregistreerd zijn in 
het getroffen gebied.

Centraal-Italië zit blijkbaar in het oog van een aardbevings-
storm. En als we dan terugkijken in de tijd, dan zien we dat 
deze aardbevingsstorm al een tijdje aan de gang is. Immers 
ook de sterke M

W
 6.3 aardbeving die op 6 april 2009 het Ab-

ruzische stadje L’Aquila treft (figuur 1) en een zware tol van 
309 slachtoffers eist, blijkt nu deel uit te maken van de aan de 
gang zijnde aardbevingsstorm. En mogelijk zelfs de dubbele 
aardbeving – de eerste met een magnitude van M

W
 5.7 en de 

tweede met een magnitude van M
W

 6.0 – die op 26 septem-
ber 1997, nu twintig jaar geleden, het Umbrische stadje Col-
fiorito treft (figuur 1). Deze wordt nu gezien als aanzet van de 
huidige aardbevingsstorm. De Colfiorito-aardbeving blijkt nu 
de meest noordelijke te zijn, terwijl de L’Aquila-aardbeving 
de meest zuidelijk blijkt te zijn van deze aardbevingsreeks, 
beide epicentra zo’n 80 km van elkaar gelegen (figuur  1). 
Hierdoor lijkt het geactiveerde breuksysteem afgebakend.

Deze aardbevingsstorm roept een aantal vragen op. Voor-
eerst naar het hoe en het waarom van een aardbevings-
storm in het algemeen, maar ook naar de reden waarom 
net Centraal-Italië hiervoor gevoelig is. De vraag kan ook 
gesteld worden of dit een fenomeen is dat uniek is voor 
de Italiaanse Apennijnen of ook elders voorkomt. En uit-
eindelijk moeten we ons de vraag stellen hoe we moeten 
omgaan met aardbevingsstormen wanneer we de aardbe-
vingsdreiging trachten in te schatten, en wanneer we het 
aardbevingsrisico vervolgens zoveel mogelijk trachten te 
beperken.

2	 hoe	komen	We	aan	een	aardbevIngs-
storm?

2.1	 Aardbeving

Een aardbeving is een natuurfenomeen dat alles te maken 
heeft met het elastische vervormingsgedrag van het boven-
ste, relatief stijve, deel van de aardkorst (tot ongeveer 15 
km diepte), de seismogene korst (seismogenic crust) (zie ook 
figuur 3). Voornamelijk door de plaattektonische krachten 
bouwen er zich enorme spanningen op in de aardkorst. 
Het gesteente in de aardkorst ondergaat een elastische ver-
vorming – en slaat dus zo elastische vervormingsenergie 
op (figuur  2b). Maar, zoals elk ander materiaal, kan het 
gesteente in de aardkorst slecht een bepaalde hoeveelheid 
elastische vervorming aan. Dit noemen we de sterkte van 
het gesteente. En eenmaal de sterkte van het gesteente in 
de aardkorst wordt overschreden, breekt het gesteente (fi-
guur  2c). De opgeslagen elastische vervormingsenergie 
komt vrij en plant zich als seismische golven voort door-
heen de aarde. Een aardbeving is het resultaat. Hetzelfde 
fenomeen doet zich voor in en rond bestaande breuken in 
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de seismogene korst. Hier is het de wrijving op de breuk-
vlakken die bepalend gaat zijn hoeveel elastische vervor-
mingsenergie kan worden opgeslagen in en rond de breuk. 
Hoe groter de wrijving, hoe meer spanning er nodig is om 
de breuk te activeren, hoe meer elastische vervormings-
energie er in en rond de breuk kan worden opgeslagen. 
Worden de spanningen te groot op een breuk zodat de wrij-
vingsweerstand het niet meer aankan, dan doet er zich een 
verplaatsing voor langsheen het breukvlak. De breuk is ge-
activeerd. Ook nu weer komt de opgeslagen elastische ver-
vormingsenergie vrij, met een aardbeving tot gevolg. Een 
aardbeving is dus uiteindelijk steeds in verband te brengen 
met een breukwerking in de seismogene korst.

Figuur 2  Concept van het elastische terugslagmodel (elastic rebound) 

(naar Sintubin 2011): (a) uitgangssituatie van een niet-vervormde aardkorst 

met een bestaande breuk (stippellijn); (b) door tektonische activiteit (zwar-

te pijlen) wordt de aardkorst langs beide zijden van de breuk elastisch ver-

vormd (zie gekromde lijnen); (c) door de spanningsopbouw wordt de wrijf-

weerstand van de breuk overschreden; de breuk wordt geactiveerd; de op-

geslagen elastische vervormingsenergie wordt vrijgegeven; door de breuk-

beweging wordt de spanning in de aardkorst in de omgeving van de breuk 

verstoord; bepaalde delen komen onder extra spanning (plus; rode secto-

ren), terwijl andere delen ontlast worden (min; blauwe sectoren); de ruim-

telijke verbreiding van deze sectoren hangt af van het type breukwerking.

Figuur 3 Schematische doorsnede van een afschuivingsbreuk doorheen 

de seismogene korst (naar Sintubin 2011). Op het breukvlak is de omvang 

weergegeven van het verschoven breukvlak bij een karakteristieke aardbe-

ving met een magnitude van MW ~6.0 (bruin); daarbij wordt de volledige 

seismogene korst gebroken tot aan het aardoppervlak waar een breuktrap 

in het landschap verschijnt. Ter vergelijking is ook de omvang weergege-

ven van het verschoven breukvlak bij aardbevingen van MW ~4.0 (roze) en 

MW ~5.0 (helgroen); dit maakt duidelijk dat een breuk enkel volledig kan 

ontlast worden via karakteristieke aardbevingen.

2.2	 Magnitude

Hoe meer elastische vervormingsenergie er vrijkomt, hoe 
zwaarder aardbeving. De zwaarte van een aardbeving staat 
dan ook rechtstreeks in relatie met de omvang van het ver-
schoven breukvlak, alsook de gemiddelde breukverplaat-
sing op het verschoven breukvlak. Dit wordt fysisch uit-
gedrukt aan de hand van het seismische moment (seismic 
moment), wat dan weer aan de basis ligt van de moment-
magnitude M

W
 (moment magnitude), kortweg magnitude. 

Vertaald naar energie, betekent een eenheid op de mag-
nitudeschaal de vrijgave van ongeveer 32 keer meer elas-
tische vervormingsenergie. De omvang van het verscho-
ven breukvlak neemt dan ook snel toe per eenheid op de 
magnitudeschaal (figuur 3). Een lichte M

W
 4.0 aardbeving 

is het resultaat van een breukbeweging op een breukvlak 
van 1 op 1 km (verschoven breukoppervlak van ongeveer 1 
km2). Een middelmatige M

W
 5.0 aardbeving resulteert van 

een breukbeweging op een breukvlak van 3 op 3 km (ver-
schoven breukoppervlak van ongeveer 10 km2). Een sterke 
M

W
 6.0 aardbeving is het gevolg van een breukbeweging 

op een breukvlak van 10 op 10 km (verschoven breukopper-
vlak van ongeveer 100 km2). En uiteindelijk is een zware 
M

W
 7.0 aardbeving het gevolg van een breukbeweging op 

een breukvlak van 30 op 30 km (verschoven breukopper-
vlak van ongeveer 1 000 km2). De dimensies van het ver-
schoven breukvlak dat de M

W
 6.3 L’Aquila-aardbeving ver-

oorzaakt heeft, wordt geschat op 25 op 15 km (figuur 3).

De bron van seismische energie is dan ook geen punt maar 
een vlak dat zich in lengte over kilometers tot honderden 
kilometers kan uitstrekken. De aardbevingshaard, of hypo-
centrum, is enkel het punt waar de breukbeweging geïniti-
eerd wordt. Met een snelheid van ongeveer 3km/s scheurt 
het breukvlak vanuit het hypocentrum vervolgens open. 
Dit maakt dat een lichte M

W
  4.0 aardbeving amper een 

seconde duurt, terwijl de zwaarste M
W

  9.0 aardbevingen 
enkele minuten lang kunnen duren.

2.3	 Seismische	cyclus

Hieruit volgt natuurlijk ook dat de omvang van een breuk 
bepalend is voor de maximale magnitude van een aard-
beving die resulteert van een verplaatsing van het ganse 
breukvlak. Dit is de karakteristieke aardbeving (characte-
ristic earthquake). Het zijn dan ook enkel op lange, sterk 
geëvolueerde breuken – vaak plaatgrenzen – dat de zwaar-
ste aardbevingen kunnen plaatsvinden. In een jonge seis-
motektonische context, zoals de Apennijnen, daarentegen, 
treffen we eerder vele, maar kortere breuken aan (figuur 1). 
Zij kunnen dan niet echt zware aardbevingen veroorzaken, 
maar zijn dan wel weer gevoeliger om in een aardbevings-
storm terecht te komen. Terwijl de karakteristieke aard-
beving het gevolg is van een breukwerking op het ganse 
breukvlak, kunnen ook vastzittende ‘vlekken’ op een breuk 
– asperities in het jargon – waarop door extra wrijving de 
spanningen hoog zijn opgelopen, aanleiding geven tot – 
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weliswaar kleinere – aardbevingen. Toch kunnen deze klei-
nere aardbevingen niet zorgen voor een volledige ontspan-
ning van de ganse breuk, daarvoor zijn de karakteristieke 
aardbevingen nodig (figuur  3). Deze bepalen dan ook de 
seismische cyclus van een breuk, of met andere woorden, 
de terugkomtijd tussen twee karakteristieke – dus zware 
– aardbevingen (zie ook figuur  4). De seismische cyclus 
vormt een van de basisprincipes in een seismische drei-
gingsanalyse in een seismotektonisch actief gebied. Im-
mers, kent men de duur van de seismische cyclus van 
een breuk – met andere woorden, de terugkomtijd tussen 
karakteristieke aardbevingen – en kent men wanneer de 
laatste zware aardbeving zich heeft voorgedaan op deze 
breuk – met andere woorden hoever de seismische cyclus 
gevorderd is – dan kan men inschatten of de kans op een 
zware aardbeving al of niet groot is (zie ook figuur 4). De 
vuistregel hier is dat de kans op een zware aardbeving altijd 
groter wordt, hoe langer we gevorderd zijn in de seismi-
sche cyclus, dus hoe langer het geleden is dat er zich nog 
een zware aardbeving heeft voorgedaan.

Figuur 4 Clustering van aardbevingen in de tijd: (a) opeenvolging van 

regelmatige seismische cycli, waarbij de hoofdschok gevolgd wordt door 

naschokken; de actuele seismische dreiging kan goed worden ingeschat; 

(b) opeenvolging van seismische stormen en periodes van seismische 

rust. De actuele seismische dreiging valt heel moeilijk in te schatten. Ka-

rakteristieke aardbevingen zijn aangeduid met een grote cirkel; niet-ka-

rakteristieke aardbevingen met een lagere magnitude zijn aangeduid met 

een kleine cirkel. Hoogte van staafje geeft magnitude weer.

2.4	Clustering

Meer en meer zien we echter dat de aardbevingscyclus niet 
altijd gerespecteerd wordt, grotendeels omdat breuken 
met elkaar gaan interageren. Deze vaststelling zet wel de 
klassieke manier van seismische dreigingsanalyse op losse 
schroeven (zie verder). We zien dat aardbevingen zowel in 
ruimte en tijd clusteren. Eén vorm van clustering in ruimte 
en tijd is al lang gekend, namelijk het voorkomen van na-
schokken. Naschokken doen zich voor in de onmiddellijke 
omgeving van het breukvlak dat tijdens de hoofdschok is 
verschoven. De spanningstoestand in die omgeving is im-

mers sterk verstoord, wat maakt dat kleine breuken die 
zich in de directe omgeving van de hoofdbreuk voorkomen, 
geactiveerd kunnen worden. Op kaarten met de epicentra 
van aardbevingen zien we dan ook dat rond het epicentrum 
van de hoofdschok er steeds een elliptische ‘wolk’ voor-
komt van naschokken (zie ook figuur 1). De lange as van 
die elliptische wolk geeft trouwens ongeveer de lengte aan 
van het breukvlak dat verschoven is tijdens de hoofdschok. 
Ook in de tijd zijn naschokken sterk geclusterd. Het aantal 
naschokken neemt snel af in de tijd af – met 1/t – na de 
hoofdschok. Belangrijk in de discussie met betrekking tot 
de clustering van aardbevingen is toch ook de algemeen 
aangenomen regel dat de zwaarste naschok een magnitude 
kan hebben die een grootteorde kleiner is dan de hoofd-
schok.

Niet alleen in de directe omgeving van het verschoven 
breukvlak wordt de spanningstoestand verstoord – wat 
aanleiding geeft tot naschokken – ook in de ruimere om-
geving wordt de spanning in de aardkorst herverdeeld. Af-
hankelijk van het type breukwerking komen delen van de 
aardkorst rond het verschoven breukvlak onder extra span-
ning te staan, terwijl andere delen van de aardkorst als het 
ware ontlast worden (figuur 2c). Bedenk hierbij dat het me-
rendeel van de breuken in de aardkorst reeds kritisch ge-
spannen zijn. Dat betekent dat zelfs een kleine verstoring 
van de spanningstoestand op een breuk er toe kan leiden 
dat de breuk doorbeweegt en dus een aardbeving veroor-
zaakt. Door de spanningsherverdeling rond een verscho-
ven breukvlak kunnen dus nu naburige breuksegmenten 
op het zelfde breuksysteem of naburige breuken onder ex-
tra komen te staan. Door die extra spanning krijgen deze 
breuksegmenten of breuken mogelijk net dat extra ‘duwtje’ 
dat ze nodig hebben om door te bewegen en een aardbe-
ving te veroorzaken. Deze statische belasting (static loading) 
van naburige breuksegmenten of breuken kan uiteindelijk 
aanleiding geven tot een cascade-effect, waarbij de ene 
aardbeving als het ware de volgende aardbeving aanvuurt 
(earthquake triggering). We zitten in een aardbevingsstorm 
(seismic storm).

We maken hierbij een onderscheid tussen lange, sterk ge-
evolueerde breuksystemen – zoals de San Andreasbreuk 
in Californië – of een jong breuksysteem dat bestaat uit 
vele korte breuken – zoals in de Apennijnen. Lange, sterk 
geëvolueerde breuksystemen, doorgaans plaatgrenzen zo-
als bv. een subductiebreuksysteem of een transformbreuk, 
kunnen opgedeeld worden in breuksegmenten met elk 
hun karakteristieke aardbeving. In een aardbevingsstorm 
ontstaat een cascade waarbij een breukwerking op het ene 
breuksegment het volgende breuksegment statisch belast 
en mogelijk activeert. Het hele breuksysteem wordt als het 
ware segment per segment ‘ontritst’. Het klassieke voor-
beeld hiervan is de opeenvolging van zware aardbevingen 
die zich sinds 1939 voordoet langsheen de Noord-Anatoli-
sche breuk die dwars door Turkije loopt. De Noord-Anatoli-
sche breuk wordt als het ware ‘ontritst’ van oost naar west. 
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De laatste in de reeks was de vernietigende M
W

 7.6 aardbe-
ving die op 17 augustus 1999 de Turkse stad Izmit met de 
grond gelijk maakte. Er vielen toen ongeveer 17 000 slacht-
offers. Het enige segment van de Noord-Anatolische breuk 
dat nog niet bewogen heeft in deze aardbevingsequentie 
ligt onder de Zee van Marmara, net ten zuiden van de mil-
joenenstad Istanbul. De aardbevingsdreiging in Istanbul is 
in deze logica van de naar het westen ‘ontritsende’ Noord-
Anatolische breuk dan ook zeer hoog. In een jonge seismo-
tektonische context, daarentegen, komen er dan weer vele, 
korte breuken voor, elk met hun karakteristieke aardbeving 
die dan de volledige breuk activeert. In een aardbevings-
storm ontstaat dan ook een meer willekeurige cascade van 
de ene breuk naar de andere, zonder enige ruimtelijke lo-
gica. Dit is wat we zien gebeuren in de aardbevingsstorm 
in Centraal-Italië (figuur 1).

In plaats van een regelmatige, cyclische opeenvolging van 
karakteristieke aardbevingen (figuur 4a) krijgen we nu een 
ander beeld van seismotektonische activiteit in een gebied. 
Aardbevingsstormen wisselen af met periodes van opmer-
kelijke seismische rust (seismic quiescence) (figuur 4b). Tij-
dens een aardbevingsstorm, die enkele decennia tot eeu-
wen kan duren, wordt het hele breuksysteem als het ware 
op relatief korte termijn ontlast. Een aardbevingsstorm 
wordt dan gevolgd door een periode van – verraderlijke 
– seismische rust, die tot enkele millennia kan oplopen, 
waarin het ganse breuksysteem door tektonische krachten 
weer onder spanning wordt gebracht.

Recent wordt ook meer en meer duidelijk dat breuken ook 
dynamisch kunnen belast worden (dynamic loading). De 
aardbevingsgolven die zich verplaatsen door de aardkorst, 
kunnen voldoende zijn om een uiterst kritisch gespannen 
breuk te activeren en zo een aardbeving aan te vuren. Bij 
de zwaarste aardbevingen (met een magnitude groter dan 
M

W
 8.0) kan deze dynamische triggering van breuken zich 

zelfs voordoen op ettelijke duizenden kilometers van het 
epicentrum van de zware aardbeving.

De clustering van aardbevingen in ruimte en tijd leidt wel 
eens tot een terminologische verwarring. Is de eerste aard-
beving nu een voorschok van de tweede aardbeving? Of is 
het net omgekeerd, dat de tweede aardbeving een naschok 
is van de eerste? Kunnen we zeggen dat de Amatrice-aard-
beving in augustus 2016 een naschok is van de L’Aquila-
aardbeving in april 2009, nu het duidelijk is dat de laatste 
de eerste heeft aangevuurd? We belanden hier inderdaad 
in een grijze zone wat de terminologie betreft. Uiteindelijk 
is in een aardbevingsstorm elke aardbeving wel een voor-
schok van de volgende en tezelfdertijd een naschok van de 
vorige … kortom, what’s in a name! Als we rekening hou-
den met de aanname dat de magnitude van naschokken 
een eenheid kleiner moet zijn dan de hoofdschok, dan ver-
mijden we best deze termen wanneer we het hebben over 
de hoofdschokken die deel uitmaken van een aardbevings-
storm.

3	 de	apennIjnen,	een	Ineenstortend	
gebergte

Onderzoek naar historische aardbevingen, maar ook pale-
oseismologische onderzoek, waarbij we nog verder terug-
gaan in de tijd op zoek naar ‘fossiele’ aardbevingen in het 
geologische archief, geeft aan dat het voorkomen van aard-
bevingsstormen eerder de regel dan de uitzondering is in 
de Apennijnen. Zo weten we dat de regio die nu geplaagd 
wordt door een aardbevingsstorm, ook in 1703 middenin 
een aardbevingsstorm zat. We komen dus uit een periode 
van seismische rust van ongeveer driehonderd jaar. Op-
merkelijk is dat toen in amper 19 dagen het hele breuk-
systeem van noordwest naar zuidoost ontlast werd, met de 
M

W
 6.7 Norcia-aardbeving op 14 januari 1703, de M

W
 6.2 

Montereale-aardbeving op 16 januari 1703, en de M
W

 6.7 
L’Aquila-aardbeving op 2 februari 1703. Deze catastrofale 
aardbevingsreeks eiste ongeveer 10 000 slachtoffers.

Figuur 5 Vereenvoudigde kaart van de seismotektonische context van de 

Apennijnen. In grijs is aangegeven wat deel uitmaakt van de Euraziati-

sche plaat, terwijl in oranje is aangegeven wat deel uitmaakt van de Afri-

kaanse plaat, waaronder de Adriaplaat, geprangd tussen de Apennijnen 

en de Dinarieden. Het overschuivingsfront is weergegeven door een dikke 

lijn (driehoekjes langs overschoven deel). Geografische locatie van het 

aardbevingsgebied (figuur 1) is aangegeven.
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Figuur 6 Schetsmatige weergave van de seismotektonische rekcontext 

van de centrale Apennijnen aan de hand van een boekenplankmodel. 

Rechts (oosten) is het model vastgepind (door het overschuivingsfront van 

de Apennijnen, richting Adriatische Zee); naar links (westen) heeft het 

model vrij spel (richting Tyrreense Zee) (zie ook figuur 5). Het westwaarts 

wegglijden gebeurt aan de hand van afschuivingsbreuken (zie ook fi-

guur 3). In het landschap ontstaan zo bergruggen (range), bestaande uit 

oude kalkgesteenten (blauw) en vlaktes (basin), opgevuld met recente se-

dimenten (bruin). Het hypocentrum van een aardbeving is aangegeven 

door een rode ster; het geactiveerde deel van de breuk als een rode lijn.

Om te begrijpen waarom Centraal-Italië zo gevoelig is voor 
aardbevingsstormen, moeten we even inzoomen op de seis-
motektonische context van de Apennijnen (figuur  5). De 
Apennijnen vormen de ruggengraad van Italië, van de Po-
vlakte in het noorden tot de tip van de Italiaanse laars in Ca-
labrië in het zuiden. Het is deel van het Alpiene gebergte dat 
zich uitstrekt rondom de Middellandse Zee, en dat het ge-
volg is van de convergentie van de Afrikaanse en Euraziati-
sche platen en de beginnende collisie tussen het Afrikaanse 
en Europese continent. De Apennijnen zelf zijn het resultaat 
van de subductie van de kleine Adriaplaat, een ‘uitsteeksel’ 
van de Afrikaanse plaat, langs twee kanten geprangd tussen 
de Europese plaat (figuur 5). Die westwaartse subductie, ac-
tief sinds zo’n 30 miljoen jaar, heeft continentaal materiaal 
in een overschuivingsgordel bijeen geschraapt, de Apennij-
nen. Maar sinds het vroege Pleistoceen, meer dan 2 miljoen 
jaar geleden, stort de bergketen in elkaar. Zoals een stapel 
boeken die als domino’s omvallen op de boekenplank, zo 
schuift de centrale as van de Apennijnen weg naar het wes-
ten, richting Tyrreense Zee (figuur 6). De centrale as van de 
Apennijnen – over een breedte van ongeveer 30 km – zit dan 
ook vol met naar het westen afhellende afschuivingsbreuken 
(zie ook figuur 3) – normaalbreuken (normal faults) in het 
jargon – die de oude structuren van de overschuivingsgordel 
doorsnijden. Al deze breuken lopen ongeveer noordwest-
zuidoost, evenwijdig aan het overschuivingsfront van de 
Apennijnen. Doorgaans zijn deze afschuivingsbreuken niet 
langer dan 10 km, wat maakt dat de maximale magnitude 
van mogelijke karakteristieke aardbevingen in het bereik ligt 
tussen M

W
 6.5 en M

W
 7.0.

Deze jonge seismotektonische rekcontext, met zijn vele, re-
latief korte, onderling parallelle afschuivingsbreuken, heeft 
het landschap van de Apennijnen ook vorm gegeven. We 
spreken dan ook over een seismisch landschap. Langge-
rekte bergruggen wisselen af met langgerekte vlaktes – een 

typisch ‘basin and range’ landschap (figuur  6). Dit maakt 
dat de actiefste breuken, die bepalend zijn voor de land-
schapsontwikkeling, ook allemaal gekend zijn en in detail 
kunnen bestudeerd worden door paleoseismologen. 

4	centraal-ItalIë,	In	het	oog	van	een	
aardbevIngsstorm

Dus de centrale as van de Apennijnen is doorspekt met re-
latief korte afschuivingsbreuken. Dat al deze breuken met 
elkaar gaan interageren, ligt dan ook voor de hand. Aardbe-
vingsstormen zijn dan ook inherent aan dit ineenstortend 
gebergte. Studies die de aan de gang zijnde aardbevings-
storm trachten te doorgronden, tonen dit ook aan. Op een 
kaart met alle epicentra blijkt al duidelijk dat de ellipsvor-
mige ‘wolken’ van naschokken van elk van de zware aard-
bevingen elkaar lichtjes overlappen (figuur 1). Dit wijst er 
al op dat het hele breuksysteem zich stap voor stap aan het 
ontlasten is. Na de L’Aquila-aardbeving in april 2009 opent 
zich een langgerekt ‘seismisch gat’ (seismic gap) tussen dit 
zuidelijk deel van het breuksysteem en het noordelijke deel 
van het breuksysteem, ontlast in september 1997 door de 
Colfiorito-aardbeving. De Amatrice-aardbeving in augus-
tus 2016 doet zich voor middenin dit ‘seismisch gat’. Deze 
aardbeving gebeurt in de zone waar modelleringen van de 
spanningsherverdeling ten gevolge van L’Aquila-aardbe-
ving uitwijzen dat de spanning in de aardkorst – en dus op 
de aanwezige breuken – is toegenomen (zie ook figuur 2). 
Alles wijst er dus op dat de Amatrice-aarbeving aangevuurd 
is door de L’Aquila-aardbeving. Modelleringen van de span-
ningsherverdeling ten gevolge van de Amatrice-aardbeving 
wijzen dan weer dat breuken, zowel ten noorden als ten 
zuiden van de geactiveerde breuk, onder extra spanning 
komen (zie ook figuur 2). Breuken naar het westen komen 
in de spanningschaduw terecht. In oktober 2016 begeeft 
een van de noordelijke breuken, de welgekende Vettore-
Bovebreuk, met de Visso- en Norcia-aardbeving tot gevolg. 
Deze aardbevingen vullen echter het ‘seismische gat’ tus-
sen de Amatrice-aardbeving en de Colfiorito-aardbeving 
niet echt op, wat toch mogelijk suggereert dat de huidige 
aardbevingsstorm nog niet afgelopen is (figuur  1). De 
vierdubbele aardbeving op 18 januari 2017 situeert zich 
dan weer in het ‘seismische gat’ tussen de Amatrice- en 
L’Aquila-aardbeving (figuur  1). Deze middelmatige aard-
bevingen zijn echter onvoldoende om dit ‘seismische gat’ 
echt volledig op te vullen (zie ook figuur 3).

De vraag van één miljoen is nu natuurlijk of de aardbe-
vingsstorm al of niet gaan liggen is (zie ook figuur  4b). 
Niemand kan het weten. Hiervoor maken we best nog 
eens een afspraak in honderd jaar. De ‘seismische gaten’ 
in het geactiveerde breuksysteem zijn nog niet echt alle-
maal opgevuld. Er zijn nog tal van breuken in het gebied 
die door statische belasting extra onder spanning zijn gezet 
(figuur  1). En wat met de naburige breuksystemen, naar 
het noorden en zuiden volgens de centrale as van de Apen-
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nijnen? Er lijkt dus nog voldoende seismisch potentieel om 
deze aardbevingsstorm nog een tijdje aan te houden.

5	 hoe	omgaan	met	een	aardbevIngs-
storm?

De maatschappelijke aanpak van aardbevingen is tweevou-
dig, enerzijds trachten we de aardbevingsdreiging zo goed 
mogelijk in te schatten, en anderzijds trachten we de ge-
volgen van aardbevingen – het aardbevingsrisico – zoveel 
mogelijk te beheersen en te beperken. Aardbevingsstor-
men stellen de klassieke vormen van dreigingsanalyse en 
risicobeheer echter zeer op de proef.

5.1	 Seismische	dreigingsanalyse

Het doel van een seismische dreigingsanalyse – Probabi-
listic Seismic Hazard Assessment (PSHA) in het jargon – 
is een poging te ondernemen om de kans in te schatten 
dat een aardbeving met een bepaalde magnitude zich kan 
voordoen langsheen een bepaalde breuk of in een bepaalde 
aardbevingsgevoelige regio binnen een bepaalde termijn. 
Klassieke dreigingsanalyses gaan uit van een 10 % kans in 
een periode van 50 jaar. Zo’n dreigingsanalyse is het werk 
van aardbevingsgeologen, die zo goed en zo kwaad de aard-
bevingsgeschiedenis trachten te reconstrueren.

Zo’n seismische dreigingsanalyse steunt in belangrijke 
mate op het concept van de seismische cyclus, de regelma-
tige opeenvolging van periodes van interseismische span-
ningsopbouw en momenten van coseismische ontspan-
ning, de karakteristieke aardbevingen (figuur 4b). Daar 
waar de seismische cyclus ver gevorderd is, is de aardbe-
vingsdreiging hoog; daar waar de seismische cyclus net 
aangevat is, is de aardbevingsdreiging laag. Klassiek resul-
teert een seismische dreigingsanalyse in een gecontourde 
seismische dreigingskaart waarop de piekgrondversnelling 
(peak ground acceleration of PGA) staat aangegeven die een 
10% waarschijnlijkheid heeft dat deze in een periode van 
50 jaar minstens eenmaal wordt overschreden. Eigenlijk 
wil dit zeggen dat eenmaal om de 475 jaar deze piekgrond-
versnelling wordt overschreden. Uiteindelijk vormen deze 
seismische dreigingskaarten de leidraad waarmee ingeni-
eurs en architecten aan de slag gaan om aardbevingsbe-
stendig te bouwen. De betrouwbaarheid van een seismi-
sche dreigingsanalyse staat of valt nu met de kwaliteit van 
de aardbevingscatalogus. Hoe uitgebreider de catalogus, 
hoe betrouwbaarder. Hier speelt vooral het aspect tijd. Een 
catalogus enkel gebaseerd op instrumenteel geregistreerde 
aardbevingen (instrumentele seismologie), heeft een veel 
te beperkt tijdsvenster – van slechts een goede honderd 
jaar. Een catalogus moet dan ook aangevuld worden met 
historische (historische seismologie & archeoseismologie) 
en ‘fossiele’ aardbevingen (paleoseismologie). 

Aardbevingsstormen kunnen nu serieus wat roet in het eten 
gooien van de dreigingsanalysten. Zij halen immers het con-
cept van de regelmatige seismische cyclus (figuur 4b) vol-
ledig overhoop. Stel dat de aardbevingscatalogus waarop de 
dreigingsanalyse is gebaseerd, enkel een beperkt tijdsven-
ster beschouwt dat zich net in een periode van seismische 
rust valt. Dit leidt onvermijdelijk tot een onderschatting van 
de seismische dreiging. Dit was bijvoorbeeld het geval in 
het L’Aquila van voor 2009, waar de seismische dreiging 
op basis van de instrumenteel geregistreerde aardbevingen 
relatief meeviel. De aardbeving die L’Aquila verwoestte in 
1703 – tijdens de vorige aardbevingsstorm – vinden we im-
mers niet terug in die instrumentele catalogus. Anderzijds, 
stel dat de seismische dreigingsanalyse gebaseerd is op een 
catalogus waarin een aardbevingsstorm het gegevensbe-
stand domineert, dan geeft dit mogelijk aanleiding tot een 
overschatting van de aardbevingsdreiging. Het is dan ook 
de kunst om een zo uitgebreid mogelijke aardbevingscata-
logus aan te leggen die een duidelijk beeld geeft van de op-
eenvolging van meerdere aardbevingsstormen en periodes 
van seismische rust (figuur 4b).

5.2	 Seismisch	risicobeheer

Eenmaal de seismische dreiging in kaart is gebracht, kan 
men aan de slag om de gevolgen van de onvermijdelijke 
aardbeving zoveel mogelijk te beperken, dus om te zorgen 
dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vallen en dat de mate-
riële en economische schade zoveel mogelijk beperkt blijft. 
Een belangrijke aspect van het risicobeheer (earthquake 
risk management) bestaat erin om gebouwen en andere in-
frastructuur zo aardbevingsbestendig mogelijk te maken. 
Uiteindelijk zijn het niet de aardbevingen die slachtoffers 
maken, maar de instortende gebouwen.

Wanneer een aardbevingsstorm opsteekt, wordt echter 
plots beschamend blootgelegd hoe onvoorbereid de getrof-
fen gemeenschap eigenlijk wel is, zelfs in aardbevingsge-
voelige gebieden zoals Centraal-Italië. De hoge tol van de 
L’Aquila-aardbeving in 2009, zowel op menselijk vlak als 
op materieel vlak, is hiervan een tragische illustratie. Door 
de relatieve seismische rust is de gemeenschap – van indivi-
duele burger tot lokale en regionale overheden – niet meer 
op haar hoede voor het onvermijdelijke. Een catastrofale 
aardbevingsstorm driehonderd jaar geleden is ondertussen 
verdwenen uit het collectief geheugen. Nonchalance steekt 
de kop op. Bouwheren en projectontwikkelaars nemen het 
niet meer zo nauw met de strikte aardbevingsbestendige 
bouwcodes. Tot het onheil weer toeslaat en onnodig veel 
slachtoffers maakt, zoals in L’Aquila en Amatrice, en bo-
vendien enorme schade aanricht, niet alleen aan de oude 
gebouwen in de pittoreske bergdorpen en stadjes, maar 
ook en vooral aan de moderne gebouwen en infrastructuur, 
die verondersteld worden aardbevingsbestendig te zijn.
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Opmerkelijk is wel dat heel wat eeuwenoude gebouwen de 
aan de gang zijnde aardbevingsstorm relatief goed blijken 
te doorstaan. En bovendien zijn ze zo oud dat de kans zeer 
groot is dat ze nog een of twee vroegere aardbevingsstor-
men hebben doorstaan. Het lijkt wel of ook hier Darwin’s 
survival of the fittest van toepassing is. Vele moderne ge-
bouwen daarentegen ondergaan hun eerste serieuze ‘aard-
bevingstest’. Alleen blijken al te veel van deze gebouwen, 
niettegenstaande de strikte bouwcodes en al de kennis 
rond aardbevingsbestendig bouwen, de test niet te door-
staan. Onbegrijpelijk!

5.3	 Wat	nu?

De uitdagingen waarvoor de lokale gemeenschappen in 
Centraal-Italië staan, zijn niet min. Vele ballen moeten te-
zelfdertijd in de lucht gehouden worden. Er zijn niet al-
leen de naweeën van de voorbije aardbevingen, maar ook 
de permanente dreiging van nieuwe aardbevingen op korte 
en middellange termijn. We weten immers niet of de aard-
bevingsstorm nu al of niet gaan liggen is. Er is het histori-
sche patrimonium in al die stadjes en dorpen, maar er zijn 
ook de privaatwoningen, de scholen en ziekenhuizen, de 
kantoor- en bedrijfsgebouwen, de wegen en spoorwegen, 
… en ga zo maar door. Eigenlijk zou alles zo snel mogelijk 
moeten versterkt worden, want ja, de aardbevingsklok tikt 
gewoon verder. Maar waar stellen de overheden de priori-
teiten? In snelle aardbevingsbestendige nieuwbouw om zo 
snel mogelijk zo veel mogelijk inwoners een veilig onder-
komen te bezorgen? Of in het massaal versterken van het 
bestaande gebouwenareaal? Of toch in het versterken van 
het historische patrimonium?

Neem nu L’Aquila anno 2015, zo’n 6 jaar na de verwoes-
tende aardbeving. Het historische stadscentrum staat vol-
ledig in de steigers. Kosten noch moeite wordt gespaard 

om de oude gebouwen in al hun glorie te herstellen. Elk 
paleis, elke kerk, elke patriciërswoning is omgetoverd in 
een prestigeproject, vaak gefinancierd door buitenlandse 
geldschieters (figuur 7). Ooit zal het oude L’Aquila er mooi-
er uitzien dan dat het er ooit uitgezien heeft, zelfs mooier 
dan het L’Aquila van vlak voor de aardbeving. Bovendien 
zal de oude stad, dan volledig aardbevingsbestendig, zon-
der al te veel schade de volgende aardbevingsstormen – wie 
weet pas binnen enkele honderden jaren – doorstaan. Maar 
net buiten het historische stadscentrum rijzen de uiteen-
gescheurde appartementsgebouwen op als stille getuigen 
van die fatale dag in april 2009 (figuur  8). Alles ligt er 
nog bij als toen … de omgevallen klerenkast tegen het bed 
aan, het speelgoed van de kinderen op het terras, zelfs de 
was hangt hier en daar nog buiten aan het raam. Een on-
gemakkelijk, morbide voyeurisme overvalt je als je tussen 
deze ruïnes loopt. Zeker wanneer je de geïmproviseerde 
gedenktekens voorbijloopt aan de hekken rond gapende 
putten, waar het puin van volledig ingestorte gebouwen 
geruimd is (figuur 9). Dan dringt tot je door dat daar – in 
deze moderne appartementsgebouwen – mensen onnodig 
het leven lieten.

Versterken van patrimonium en bestaande gebouwen, in-
vesteren in nieuwbouw, het kost allemaal heel veel tijd, tijd 
die er misschien gewoon niet is voor de volgende aardbe-
ving toeslaat. En het gaat niet alleen over het grensgebied 
tussen Abruzzo, Lazio, Marche en Umbria, het gaat over 
de gehele lengte van de Apennijnen, bijna zo’n 1 000 km. 
Hoeveel dorpjes en stadjes worden wel niet bedreigt door 
een volgende aardbevingsstorm. Dit lijkt dan ook een strijd 
die niet te winnen valt … een mission impossible!

Eigenlijk rest er maar één optie, die uitermate snel kan wer-
ken en die bovendien zo goed als kosteloos is, met name 
werken aan de weerbaarheid (earthquake resilience) van 

Figuur 7 De aan de gang zijnde restauratie, inclusief het aardbevingsbestendig maken, van het Barokke Palazzo Ardinghelli in het centrum van L’Aquila, 

rijkelijk gesponsord door de Russische overheid (© Sintubin 2015).
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de lokale gemeenschappen tegen het aardbevingsgeweld. 
Het zou dan ook dé topprioriteit moeten zijn van de lokale 
overheden om te investeren in het bewustmaken van de 
bewoners dat zij permanent blootstaan aan een hoge aard-
bevingsdreiging. Bewoners moeten aangezet worden zich 
voor te bereiden op het onvermijdelijke (earthquake prepa-
redness). Ze moeten getraind worden wat te doen tijdens 
een aardbevingen – drop, cover, and hold on! – en hoe te re-
ageren onmiddellijk na een aardbeving. Het bewustmaken 
en mobiliseren van de lokale gemeenschappen kan uitein-
delijk levens redden. De aardbevingscultuur, die inherent 
is aan het leven in aardbevingsgevoelige gebieden, zoals de 
Apennijnen, moet levendig gehouden worden. Natuurlijk 
is dit ook weer gemakkelijker gezegd dan gedaan, al slaagt 
men hier toch wonderwel in in bijvoorbeeld Japan of Cali-
fornië. Waarom dan ook niet in Italië?

6	geglobalIseerde	aardbevIngsdreIgIng

Na de Amatrice-aardbeving contacteerde een bezorgde 
reisleider me met de vraag of het niet beter was de geplan-
de reizen naar Centraal-Italië uit te stellen tot ‘de aarde te-
rug tot rust is gekomen’. Natuurlijk een legitieme vraag, 
al was het maar met betrekking tot de naschokken van de 
Amatrice-aardbeving. Nu weten we immers dat de Ama-
trice-aardbeving niet de laatste was in de reeks van relatief 
zware aardbevingen in het gebied. Maar het is natuurlijk 
ook een vraag waar geen antwoord op te geven valt, want 
wanneer ‘komt de aarde terug tot rust’ in Centraal-Italië. 
Plots beseffen vele Italiëgangers dat hun geliefd vakantie-
oord ook een gevaarlijke plek kan zijn. Plots is de aardbe-
vingsdreiging zeer nabij. Dankzij de media-aandacht beseft 
de Vlaming dat in het aardbevingsgevoelige Italië de kans 
dat hij een aardbeving meemaakt, reëel is. Trouwens, die 
aardbevingsdreiging is altijd even groot geweest, ook voor 

de aardbevingsstorm opstak in Centraal-Italië. En die aard-
bevingsdreiging zal groot blijven, ook nadat ‘de aarde terug 
tot rust is gekomen’. Moeten we dan Italië dan maar als 
vakantiebestemming schrappen?

De bezorgdheid van de reisleider legt echter een blinde vlek 
bloot bij de overheid. Haar onderdanen zijn immers niet op 
de hoogte van de aardbevingsdreiging in Italië. Als reizende 
wereldburger stellen we ons immers steeds meer bloot aan 
alle mogelijke natuurgeweld, die we in ons thuisland niet 
kennen, zoals aardbevingen. Maar de reizende Vlaming is 
zich daar niet bewust van, laat staan dat hij er zich op voor-
bereidt. We kunnen er dan ook niet langer meer van uitgaan 
dat, aangezien Vlaanderen niet echt een aardbevingsgevoe-
lige regio is, Vlamingen niet blootgesteld kunnen worden 
aan een mogelijk levensbedreigende aardbevingsramp.

In tijden dat ook de aardbevingsdreiging geglobaliseerd is, 
is een goede voorlichting ook in Vlaanderen geen overbo-
dige luxe meer. Niet alleen de inwoner van de Apennijnen, 
maar ook de Vlaamse Italiëganger moet weten hoe zich 
voor te bereiden op een aardbeving, wat te doen tijdens een 
aardbeving, en wat te doen nadien. Een aantal eenvoudige 
basisregels kunnen levens redden. Iedere vakantieganger 
zou dan ook van de reisagent een foldertje rond aardbe-
vingsveiligheid moeten krijgen wanneer hij zijn reis boekt 
naar een aardbevingsgevoelige regio, zoals Centraal-Italië. 
Of tenminste de nodige nuttige informatie, samengevat in 
een handige en heldere flyer, moeten kunnen downloaden 
op de site van de FOD Buitenlandse Zaken. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de overheid, in samenwerking met 
wetenschappelijke instellingen en universiteiten. En zo 
zorgen we er voor dat ook u zich niet al te veel zorgen hoeft 
te maken wanneer u op reis gaat naar het door aardbevin-
gen geplaagde Centraal-Italië.

Figuur 8 Moderne, onbewoonbare appartementsblokken in L’Aquila, totaal onaangeroerd sinds de aardbeving in april 2009  (© Sintubin 2015).



68 Jaarboek De Aardrijkskunde 2017

geraadpleegde	bronnen

 – Galli, P., Galadini, F. & Calzoni, F. 2005. Surface faulting in Norcia 

(central Italy): A paleoseismological perspective. Tectonophysics 403, 

117–130. doi: 10.1016/j.tecto.2005.04.003

 – Mildon, Z. K., Roberts, G. P., Faure Walker, J. P. & Iezzi, F. 2017. 

Coulomb stress transfer and fault interaction over millennia on 

non-planar active normal faults: the Mw 6.5-5.0 seismic sequence 

of 2016-2017, central Italy. Geophysical Journal International ggx213. 

doi: 10.1093/gji/ggx213

 – Serpelloni, E., Anderlini, L. & Belardinelli, M.E. 2012. Fault geom-

etry, coseismic-slip distribution and Coulomb stress change asso-

ciated with the 2009 April 6, Mw 6.3, L’Aquila earthquake from 

inversion of GPS displacements. Geophysical Journal International 

188, 473–489. doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05279.x

 – Sintubin, M. 2011. De wetenschap van de aarde. Over een levende 

planeet. ACCO, Leuven, 343 p.

 – Sintubin, M. 2013. Mens en aardbeving. Een haat-liefdeverhouding. 

In: d’Hoine, P. & Raymaekers, B. Tijd, evolutie en duurzaamheid. 

Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Universitaire Pers Leuven, Leu-

ven, 173-204 (ISBN978 920 5867 942 0).

WebpagIna’s

 – European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC): https://

www.emsc-csem.org/#2

 – INGV terremoti: https://ingvterremoti.wordpress.com

 – Temblor.net: http://temblor.net/

 – USGS Earthquake Hazards Program: https://earthquake.usgs.gov/

earthquakes/
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