
Veilig en snel 
aan te brengen 

op ieder 
woningtype

Draagt bij aan 
lokale economie, 

werkgelegen-
heid en leef-

baarheid
Keuze uit 

verschillende 
aannemers

Snel en 
eenvoudig 

versterken van
gebouwen

Vanuit een sterke regionale betrokkenheid en de ambitie 
om tot een innovatief product te komen is QuakeShield 
tot stand gekomen, ontwikkeld door de Groningse 
bedrijven SealteQ en Oosterhof Holman. Het is een 
gepatenteerde, lichtgewicht oplossing die met een korte 
doorlooptijd en een aantrekkelijk kostenplaatje metsel-
werk preventief versterkt. 

De oplossing – die ruimschoots voldoet aan de huidige 
norm voor bevingsbestendige nieuwbouw (NPR) – is 

Eenvoudig, veilig en snel aan te brengen op 
ieder woningtype, met daardoor een korte doorlooptijd

Hierdoor kan worden samengewerkt met meerdere 
erkende aannemers zodat de afnemer ruime keuze heeft

Indien gewenst kan er vanuit de binnenzijde van de 
woning gewerkt worden

QuakeShield biedt kansen voor kennisdeling, waaronder 
samenwerking met scholen

Dé oplossing voor aardbevingsbestendig 
wonen en werken

wetenschappelijk onderbouwd door TU Delft en TU Eindho-
ven. Bovendien wordt het project mede mogelijk gemaakt 
door het samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers 
Noord en de provincie Groningen, vanuit het Innovatief 
Actieprogramma Groningen-4. 

Ook heeft QuakeShield een toekenning vanuit de Nieuw-
bouw-innovatieregeling NAM ontvangen voor verdere 
doorontwikkeling. 

Door versterking te combineren met 
verduurzaming van woningen, kan een bijdrage 
worden geleverd aan de ‘nul-op-de-meter’- 
doelstellingen

QuakeShield levert een positieve bijdrage aan de 
lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid

QuakeShield voldoet ruimschoots aan de huidige 
NPR



Hoe werkt het?

Waarom QuakeShield?
QuakeShield is een uniek systeem van Oosterhof Holman en SealteQ om gebou-
wen zowel voor- als achteraf aardbevingsbestendig te maken. Als gevolg van de 
gaswinning zijn de afgelopen jaren in het Groninger land veelvuldig aardbevingen 
ontstaan. Deze geïnduceerde bevingen hebben veel schade aan gebouwen aange-
richt. Dit veroorzaakt een onveilig gevoel onder de bewoners. Het versterken en 
aardbevingsbestendig maken van deze gebouwen is daarom pure noodzaak, maar 
geen eenvoudige opgave. 

Reden voor Oosterhof Holman en SealteQ – beide afkomstig uit Groningen - om de 
handen ineen te slaan. Op eigen initiatief en met eigen kosten is voor de specifieke 
Groningse situatie QuakeShield ontwikkeld, met academische onderbouwing 
vanuit de TU Delft en TU Eindhoven. 

QuakeShield BV

Kievitsweg 13
9843 ZG Grijpskerk

0594-283591

info@quakeshield.com
www.quakeshield.com 

1. Eerst wordt de buitenkant van de spouwmuur 
voorzichtig verwijderd

2. Daarna worden er - stofvrij - 
diepe en minder diepe groeven in 
de muur gefreesd en voorzien van 
een hoogwaardige hechtprimer

4. Deze worden ingebed in 
een speciaal ontwikkelde 

taai-elastische lijm

5. Vervolgens wordt de gevel voorzien van 
een laag glasvezelversterkte mortel en een 

koolstofwapeningsnet

3. Hierin worden lichtgewicht 
koolstofcomposiet strips 
geplaatst (8x sterker dan 

staal)

6. Daarna wordt het geheel nogmaals 
voorzien van een laag cementmortel. Het 

geheel zorgt voor samehang en stabiliteit in 
de gevel.


