
Waken over Nederlandse vulkanen
Kool en zink van het Carboon

Het grote smelten van Antarctica
Geologie van Zuid-Limburg onder de loep
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Welkom in deze speciale editie van de Geo.brief, het vlaggen-
schip van het KNGMG, de Nederlandse vakvereniging voor 
aardwetenschappers. Deze editie bevat een compilatie van 
de leukste, mooiste en beste artikelen uit 2019, en is speciaal 
samengesteld voor aardwetenschappers die nog geen lid van 
onze vereniging zijn – wij willen jou graag verleiden dit wel 
te worden!

Deze editie kent twee boeiende interviews: één met vulkano-
loog Elske de Zeeuw-van Dalfsen en één met zeespiegel-hoog-
leraar Roderik van de Wal. Ook nieuwe technologie, name-
lijk hoe drones kunnen worden ingezet bij veldonderzoek, 
en de energietransitie komen aan bod. De uitgave wordt 
afgesloten met artikelen over activiteiten die tot ieders favo-
rieten behoren, namelijk veldwerk en een excursie. 

Waarom zou jij lid van het KNGMG willen worden?  Goede 
vraag, maar eerst leg ik kort uit waar wij voor staan. Het 
KNGMG bestaat al meer dan honderd jaar en is een weten-
schappelijke beroepsvereniging waarin aardwetenschappe-
lijk onderzoek en het toepassen hiervan  gelijkwaardig zijn. 
Het KNGMG heeft een centrale en verbindende rol binnen de 
aardwetenschappen. Het genootschap gebruikt deze positie 
om ons mooie vak te bevorderen. Dit doen we door het uitge-
ven van publicaties en het organiseren van activiteiten, zoals 
symposia over de zeespiegelstijging of de energietransitie. 
Zo vindt in mei dit jaar een symposium over de zandcrisis 
plaats. In oktober staat de jaarlijkse Staringlezing gepland, 
met dit jaar paleontoloog Jelle Reumer, onder andere 
bekend van het boek ‘Opgeraapt, opgevist, uitgehakt’. 

Als KNGMG-lid ontvang je een forse korting op toegang tot 
deze en andere activiteiten. De publicaties van het KNGMG 
zijn het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal 
of Geosciences’ (NJG) en het verenigingsblad Geo.brief. De 
special issue van NJG over Groningen1 geldt inmiddels als 
hét referentiewerk voor de aardbevingsproblematiek in 
Noord-Nederland. 

Niet onbelangrijk, het KNGMG is lid van de Europese Federa-
tie van Geologen (EFG), een Europees netwerk van aardwe-
tenschappelijke vakverenigingen. Hiermee hebben we een 
netwerk over 28 landen en meer dan 50 duizend aardweten-
schappers. Het EFG voert ook projecten uit voor de Europese 
Commissie, van geohydrologie2 tot inzet van robots bij het 
monitoren van verlaten mijnen3. Hierbij zijn de EFG en het 

KNGMG altijd op zoek naar mensen die aan deze interessan-
te projecten mee willen werken. Naast het netwerk en de 
projecten heeft de EFG een erkende accreditatie voor Euro-
pese aardwetenschappers: EurGeol4. Door lid te worden van 
het KNGMG is de EurGeol-accreditatie gemakkelijk aan te 
vragen.

Het KNGMG is echter meer – het is ook een platform waar 
aardwetenschappers zelf activiteiten kunnen ontplooien en 
publicaties kunnen uitgeven. Zo zijn de volgende initiatie-
ven inmiddels opgestart:
•  Podcasts, met interviews met prominente aardweten-

schappers, zowel vakgeologen, academici als beleidmakers.
•  Geo.Blendle, met vier keer per jaar een pakketje met open 

access artikelen om het bijhouden van (wetenschappelijke) 
literatuur te vereenvoudigen, samengesteld door hooglera-
ren en andere welbelezen KNGMG-leden.

•  Technical Notes, een nieuwe online publicatievorm (500-
1500 woorden en enkele figuren) om projectresultaten te 
publiceren, een methodologie te beschrijven, of wellicht 
een briljante mislukking te delen. Iedere Technical Note 
krijgt bovendien een DOI (permalink), zodat deze online 
goed vindbaar is.

Bij het KNGMG tref je een platform waar je jouw ideeën 
kwijt kunt, je hart kunt volgen, en 800 medeleden kunt ver-
rassen. Deze volgers zullen jouw bijdrage niet in een vluch-
tig moment willen ‘liken’, maar met jou in discussie gaan, en 
samen aan ons vak willen werken, zodat het nu en in de toe-
komst de erkenning krijgt die het verdient. Ons motto is 
immers: KNGMG, voor aardwetenschappers.

Bob Hoogendoorn
voorzitter KNGMG

ref. 1: www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/
latest-issue
ref. 2: www.kindraproject.eu
ref. 3: www.unexmin.eu
ref. 4: Eurogeologist, voor meer informatie hierover zie: KNGMG.nl
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. onderzoek

Bij aardbevingen denken de meeste Nederlanders meteen aan Groningen. 
Minder bekend is dat het Koninkrijk der Nederlanden twee actieve vulkanen  
rijk is. Die vulkanen bevinden zich in een tektonisch actief gebied waarin  
5200 Nederlanders wonen. Jaarlijks voelen zij een à twee aardbevingen.  
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft sinds 2016 
vulkanoloog Elske de Zeeuw-van Dalfsen in dienst die deze vulkanen scherp  
in de gaten houdt. Geo.brief sprak met haar over de inhoud van haar werk.  
Wat doet een vulkanoloog bij het KNMI?

Waken 
over Nederlandse
        vulkanen

Elske de Zeeuw-van Dalfsen bij 
een van de GNSS-meetpunten 
(SEUT) op Sint Eustatius. 
Foto: Reinoud Sleeman
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De actieve Nederlandse vulkanen, The Quill 
en Mount Scenery, liggen respectievelijk in  
de bijzondere Nederlandse gemeenten Sint 
Eustatius en Saba. Deze eilanden maken deel 
uit van de Kleine Antillen, een eilandengroep 
in het Caribisch gebied die boven een subductie-
zone ligt. Door het met twee centimeter per jaar 
pakweg naar het westen onderduiken van 
oceanische korst onder de Caribische plaat is 
deze vulkanische eilandboog nog steeds actief. 

 Gloedwolk /  8 mei 1902: met 670 kilo-
meter per uur raast een gloedwolk over het 
stadje Saint-Pierre op het Franse eiland Marti-
nique. Van het ene op het andere moment 

gebied opnieuw actief wordt. Afwijkingen van 
de normale situatie kunnen de volgende actieve 
fase inluiden. Maar om die afwijkingen te 
kunnen vaststellen moet je eerst bepalen hoe 
die normale situatie er precies uitziet.”
De Zeeuw-van Dalfsen monitort de huidige 
situatie en brengt daarover een à twee keer per 
jaar verslag uit bij de eilandraad. Daarnaast 
kent ieder eiland een veiligheidsfunctionaris, 
aan wie de plaatselijke bevolking rapporteert 
als ze “iets geks” waarnemen. Het gaat daarbij 
om zogenaamde multihazards: bijvoorbeeld een 
stuk land waar plotseling geen vegetatie meer 
groeit, een landslide of rockfall, de toegenomen 
temperatuur van bronwater of vreemde geuren.

 Ogen, neus en oren /  Toen De Zeeuw- 
van Dalfsen eind 2016 als vulkanoloog bij het 
KNMI aantrad, waren op ieder eiland drie  
seismometers aanwezig. Die registreren vulka-
nische bevingen alsook de bewegingen die door 
de regionale tektoniek in gang worden gezet. 
Met een team van het KNMI heeft ze het zoge-
naamde Global Navigation Satellite System (GNSS) 
toegevoegd aan dit meetnetwerk. De GNSS- 
sensoren stellen haar in staat vervormingen van 
de vulkaan in beeld te krijgen, bijvoorbeeld als 
de magmakamer uitzet. En sinds januari 2018 

De actieve boog van de Kleine Antillen met Saba en 
Sint Eustatius in het noorden. Rode driehoeken: 
actieve vulkanen, met vermelding van hun namen 
links. 
Bron: De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R. 2018 (ref 1)

Geofysisch monitoring netwerk van het KNMI op de 
eilanden Saba (links) en Sint Eustatius (rechts). Blauwe 
driehoek: permanente meetlocatie met zowel seismometer 
als GNSS-sensor. Rode driehoek: locatie seismometer. 
Groene driehoek: GNSS-locatie. Gele driehoek: tijdelijke 
meetlocatie met temperatuursensors van submariene heet 
water bronnen (wit vierkantje). Hoogtemodel: SRTM Digital 
Elevation Model met hoogtelijnen in meters. 
Bron: De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R. 2018 (ref 1), update  
De Zeeuw-van Dalfsen 2019

vinden dertigduizend mensen de dood. Zou 
zo’n scenario ook in Nederland plaats kunnen 
vinden? Martinique ligt op dezelfde eilandboog 
als Sint Eustatius en Saba. The Quill is voor het 
laatst rond het jaar 400 uitgebarsten, Mount 
Scenery in 1640. Het is dus sinds de komst van 
de Europeanen rustig op de eilanden. 
Juist dat maakt vulkanoloog Elske de Zeeuw-
van Dalfsen extra alert: de vulkaan van Mont-
serrat, slechts 130 kilometer ten zuiden van 
onze eilanden gelegen, werd in 1995 wakker 
na drie- à vierhonderd jaar rust. Tussen 1995 
en 2000 is twee derde van de bevolking gevlucht. 
De hoofdstad werd verwoest en in 2010 werd 
het vliegveld onder lava bedolven. Ook onze 
vulkanen kunnen in principe ieder moment 
wakker worden. Bovendien, zo benadrukt  
De Zeeuw-van Dalfsen, is het heel belangrijk 
om metingen te verrichten als de vulkaan 
nog rustig is en de zogenaamde baseline vast 
te stellen. Want je wilt graag weten wanneer 
de vulkaan weer actief wordt.

 Grote verschillen /  De eilanden Sint 
Eustatius en Saba liggen maar dertig kilometer 
bij elkaar vandaan. Toch zijn de verschillen 
tussen The Quill en Mount Scenery groot. The 
Quill is een stratovulkaan zoals je die volgens 
het schoolboekje verwacht. Saba heeft echter 
een hele onregelmatige topografie: Mount 
Scenery heeft allemaal kleine eruptiepunten 
en hobbels op de flanken. “Dat heeft onder 
andere te maken met de ontwikkeling van de 
magmakamer. Pieter Vroon (Vrije Universiteit 
Amsterdam) heeft daar veel onderzoek naar 
verricht. Je moet het hele systeem begrijpen 
om de vulkaan te kunnen begrijpen. Daar komt 
geochemie bij kijken en ook belangrijk zijn 
dateringen van de verschillende uitbarstingen: 
wat is de geschiedenis van de vulkaan? Daar 
weten we nog veel te weinig van.”
“Gezien het type vulkaan, is het goed mogelijk 
dat een volgende uitbarsting op onze eilanden 
heel explosief zal zijn. Echt voorspellen wanneer 
de volgende uitbarsting precies plaatsvindt 
kunnen we niet, maar we kunnen wel obser-
veren wanneer de vulkaan onrustig wordt. 
Het is dus essentieel een werkend meetnet-
werk en metingen te hebben vóórdat het 
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wordt ook de temperatuur van een warmwater-
bron op Saba bijgehouden (ref. 1). 
Haar missie is daarmee zeker niet volbracht. 
Het meetnetwerk is kwetsbaar. En als er iets 
mis is, kun je er niet zomaar even naartoe. 
Daarom werkt De Zeeuw-van Dalfsen intensief 
samen met mensen ter plaatse. De eilanders 
zijn zeer betrokken; ze zijn zich er zeer van 
bewust dat ze op een vulkaan wonen. Al hebben 
ze op de eilanden veel meer last van orkanen 
en stormen dan van de vulkaan. 
De meeste aardbevingen worden door de lokale 
bevolking zelf niet eens gevoeld. Toch beschouwt 
De Zeeuw-van Dalfsen de bewoners als haar 
ogen, neus en oren. “Voor het eiland Saint 
Vincent heeft de Britse Geologische Dienst 
(BGS) een app ontwikkeld waarmee de lokale 
bevolking observaties kan melden. Liefst met 
een foto van de locatie en vermelding van het 
exacte tijdstip. Zo’n app is veel laagdrempeliger 
dan iets aan de veiligheidsfunctionaris rap-
porteren. Bovendien zijn de doorgegeven 
observaties ook veel nauwkeuriger.” 
In de toekomst zal het GNSS-netwerk nog  
verder worden uitgebreid en er is samenwer-
king met de BGS tot stand gebracht om de 
app ook aan de bewoners van Sint Eustatius 
en Saba aan te bieden. Doen we daarmee 
genoeg? “Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. 
Zo is de vulkaanmonitoring op de nabijgelegen 

Bathymetrie van de noordoost hoek van de Caribische plaat, met daarop aangegeven de belangrijkste 
breuken en plaatgrenzen. Verticale overdrijving 5:1. Wit sterretje: de locatie van Sint Eustatius en Saba.
Bron: NOAA https://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/ex1502/background/geology/

Sint Eustatius met The Quill. Op de achtergrond zijn de eilanden Saint Kitts en Nevis zichtbaar.
Foto: Elske de Zeeuw-van Dalfsen

‘De meeste aardbevingen worden door de lokale bevolking 
zelf niet eens gevoeld. Toch beschouwt De Zeeuw-van Dalfsen 
de bewoners als haar ogen, neus en oren’
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Engelse en Franse eilanden veel uitgebreider. 
Die eilanden zijn vulkanisch ook wel actiever 
dan de onze. Maar qua vulkanologisch onder-
zoek doet Nederland relatief weinig. Terwijl 
we daar wel belang bij hebben. Want zoals  
de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyja-
fjallajökull in 2010 aantoonde: Nederland  
kan ook te maken krijgen met gevolgen van 
vulkanische activiteit die niet op ons grond-
gebied plaatsvindt. En daarbij zou dat beetje 
hinder van het vlieg verkeer niet de grootste 
zorg moeten zijn. Een veel belangrijkere 
reden om meer in vulkanologisch onderzoek 
te investeren is dat de mensheid een VEI-7  
uitbarsting te wachten staat (ref. 2).” 

 Wereldwijde impact /  Wat de schaal 
van Richter is voor aardbevingen, is de vulka-
nische explosiviteitsindex (VEI) voor vulkaan-
uitbarstingen. Per duizend jaar komen gemid-
deld een tot twee VEI-7 uitbarstingen voor. 

Sinds de mens begin negentiende eeuw meet-
apparatuur ontwikkelde, zijn er nog geen 
VEI-7 uitbarstingen geweest. De meest recente 
vond plaats in 1815, de uitbarsting van de vul-
kaan Tambora in Indonesië. Het geluid daar-
van was tot op tweeduizend kilometer 
afstand te horen en de hoogte van de vulkaan 
werd met 1500 meter gereduceerd. Lokaal vie-
len er ongeveer zestigduizend slachtoffers. 
Wereldwijd werd het klimaat gedurende 
meerdere jaren beïnvloed. Dit was ook te mer-
ken in Nederland, met een afkoeling van onge-
veer twee graden Celsius en vorst  
in de zomer. De oogst ging verloren en veel 
mensen hadden honger. In heel Europa braken 
ziektes uit. En dan scoort deze uitbarsting nog 
laag op de VEI-7 schaal. De VEI-7 uitbarsting 
van de Rinjani (Lombok, Indonesië) in 1257 
was een stuk heftiger. Die had navenant gro-
tere gevolgen en beïnvloedde de loop van de 
geschiedenis (ref. 2).

Het is duidelijk dat er in de toekomst weer een 
VEI-7 uitbarsting zal plaatsvinden, we weten 
alleen nog niet wanneer en waar precies. Terwijl 
we dat als mensheid heel graag zouden willen 
weten. Die VEI-7 uitbarsting zal grote gevolgen 
hebben voor het klimaat en wereldwijd gepaard 
gaan met misoogsten. Een deel van die gevol-
gen strekt zich uit over de eerste paar jaar na de 
uitbarsting, maar ook op een langere termijn 
zal het systeem aarde erdoor worden beïnvloed. 
En dan hebben we het over de ‘fysieke’ gevolgen 
en nog niet over de gevolgen op de globale 
demografie en economie.

 Kwetsbaarheid /  In het vulkanologisch 
onderzoek werken alle Europese landen samen. 
In vergelijking met landen die net zo groot of 
kleiner zijn dan Nederland, draagt Nederland 
verhoudingsgewijs niet zijn steentje bij. Terwijl 
Nederland er net zo hard bij is gebaat om zicht 
te krijgen op een mogelijke VEI-7 uitbarsting 
en het verloop daarvan als welk land dan ook. 
En ook kleinere uitbarstingen, die frequenter 
voorkomen, kunnen een enorme impact hebben 
op ons land. In 2019 werd op de conferentie in 
Wenen gemeld dat in de Eifel veel diepe aard-
bevingen worden waargenomen. We weten nu 
nog niet of dat door de nieuwe meetapparatuur 
komt, of dat de vulkanische activiteit van de 
Eifel inderdaad toeneemt. Wat we wel weten is 
dat de kwetsbaarheid van onze maatschappij 
nu vele malen groter is dan toen onze voorou-
ders moesten zien om te gaan met de gevolgen 
van de uitbarsting bij de Laacher See.

Ceciel Fruijtier

ref. 1:  De Zeeuw-van Dalfsen, E., Sleeman, R. 
(2018). A Permanent, Real-Time Monitoring 
Network for the Volcanoes Mount Scenery and 
The Quill in the Caribbean Netherlands. 
Geosciences 8 (9), 320. 
doi.org/10.3390/geosciences8090320

ref. 2:  Newhall, C., Self, S., Robock, A. (2018). 
Anticipating future Volcanic Explosivity Index 
(VEI) 7 eruptions and their chilling impacts. 
Geosphere 14 (2),  572-603. doi.org/10.1130/
GES01513.1

Uitzicht vanaf The Quill vulkaan, Sint Eustatius. 
Foto: Elske de Zeeuw-van Dalfsen
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Geologische ontsluitingen  
        vastleggen in 3D 
Geologische ontsluitingen bieden een unieke en rechtstreekse inkijk in de 
ondergrond en leveren daardoor een schat aan geologische informatie. 
Vroeger werden ontsluitingen met pen en papier vastgelegd, later werd 
deze methode grotendeels vervangen door (digitale) fotografie. Sinds 
enkele jaren is Structure from Motion in opkomst, een snelle en relatief 
goedkope methode om ontsluitingen in 3D vast te leggen. Mogelijke 
toepassingen om met deze methode Nederlandse ontsluitingen digitaal 
vast te leggen vormen het afstudeeronderwerp van Reinder Reindersma  
bij het Masters programma Geographical Information Management  
and Applications (GIMA) van de Universiteit Utrecht.

Model van de nog operationele 
klei- en zandgroeve Hendrik in 
Brunssum. De lichter gekleurde 
zandlagen zijn rivierafzettingen 
(Stramproy Formatie). De 
ondergelegen, donkere kleilagen, 
zogeheten Brunsummer klei zijn 
afzettingen van de vroegere Rijn 
(Kiezeloöliet Formatie).

Data winning met drones
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Structure from Motion is een fotogrammetri-
sche techniek om vanuit overlappende afbeel-
dingen een digitaal 3D beeld te maken van 
een gefotografeerd object. Een ontsluiting 
kan op deze wijze worden vastgelegd als een 
Digital Outcrop Model (DOM). Dit biedt enke-
le grote voordelen ten opzichte van het foto-
graferen in 2D. Zo kan de ontsluiting vanuit 
alle hoeken worden bekeken, er kunnen 
metingen worden verricht op fysiek onbereik-
bare plaatsen en nieuwe attributen kunnen 
worden gegenereerd door selecties te maken 
op bijvoorbeeld kleur en structuur. In het 
kader van een afstudeeronderzoek van de 
opleiding Geographical Information Manage-
ment and Applications (GIMA) van de Univer-
siteit Utrecht wordt in de komende maanden 
in samenwerking met de Geologische Dienst 
Nederland onderzoek gedaan naar de toepas-
singen van Structure from Motion voor het 
digitaal vastleggen van Nederlandse ontslui-
tingen.
Structure from Motion werkt het best met een 
serie van 2D afbeeldingen met een grote mate 
van overlap, die het te modelleren object 

gezamenlijk helemaal bedekken. De term 
‘Motion’ heeft dan ook betrekking op de 
beweging van de camera rondom het object, 
om het vanuit een zo groot mogelijk aantal 
hoeken te fotograferen. De techniek werkt 
volgens hetzelfde principe als de  stereoscopi-
sche fotogrammetrie, namelijk dat uit een 
serie overlappende afbeeldingen een 3D struc-
tuur kan worden bepaald. 

 Relatieve coördinaten /  Het grote 
verschil met de traditionele fotogrammetrie is 
echter dat bij Structure from Motion tegelijker-
tijd ook automatisch de positie en oriëntatie 
van de camera worden berekend, zodat men 
de afbeeldingen niet vooraf hoeft te georefe-
reren in een bestaand coördinaatsysteem. Het 
initiële model wordt berekend in een relatief 
coördinaatsysteem en kan in de meeste geval-
len daarna eenvoudig worden getransformeerd 
naar een absoluut coördinaatsysteem (b.v. RD/
NAP), door gebruik te maken van een relatief 
klein aantal ground control points. Deze pun-
ten hebben bekende absolute coördinaten, die 
vooraf kunnen worden ingemeten met GPS. 
De eerste stap bij Structure from Motion is 
het automatisch detecteren van geschikte tie-
points: herkenbare punten die op meerdere 
foto’s kunnen worden geïdentificeerd, onaf-
hankelijk van de schaal of oriëntatie van de 
afbeelding. Het aantal tie-points dat gevon-
den kan worden is daarbij met name afhanke-
lijk van de zichtbare textuurverschillen van 
het gefotografeerde object en de resolutie van 
de afbeeldingen. De tie-points worden vastge-
legd als een puntenwolk, wat het startpunt 
vormt voor het maken van een fotorealistisch 
beeld van de ontsluiting (zie kader).

 Drones /  De focus van het onderzoek ligt 
voornamelijk op het bepalen van de meest 
geschikte technieken om data te verzamelen 
in het veld om tot een protocol te komen  
voor het systematisch digitaal vastleggen van 
Nederlandse ontsluitingen. De meeste daarvan 
bestaan uit losse sedimenten, zoals zand, klei, 
grind en veen en kunnen over het algemeen 
het beste worden bezichtigd in actieve groeves 
en tijdens infrastructurele werken in de 

ondergrond. Dit betekent helaas ook dat de 
mooiste en meest waardevolle ontsluitingen 
vaak maar zeer kort te bezichtigen zijn, varië-
rend van dagen tot soms maar enkele uren. 
Het is dus uitermate belangrijk om snel en 
efficiënt te werk te kunnen gaan als er zich 
een mogelijkheid voordoet om een ontsluiting 
te bezoeken, maar uiteraard wel met oog voor 
voldoende nauwkeurigheid en detail. 
Er wordt met name geëxperimenteerd met 
het gebruik van drones of UAVs (unmanned 
aerial vehicles), die de laatste jaren in snel 
tempo beter, kleiner en goedkoper zijn gewor-
den. Het grootste voordeel van het gebruik 
van een drone is de mogelijkheid om foto’s  
te nemen vanaf fysiek onbereikbare plaatsen. 
Veel ontsluitingen zijn namelijk te gevaarlijk 
om te betreden, staan onder water of zijn te 
hoog of te laag om overal dichtbij te komen. 
Met een drone kan ook in zeer korte tijd een 
vrij groot gebied worden ingevlogen, vooral als 
dit gebeurt in combinatie met video-opnames 
in plaats van losse foto’s. Bij het filmen met 
een 4K resolutie zijn de losse frames uit de 
video over het algemeen van voldoende kwali-
teit om te dienen als input voor Structure 
from Motion. Ook is de dekkingsgraad van een 
ontsluiting beter gewaarborgd door continu te 
filmen tijdens de vlucht. De eerste resultaten 

Reinder Reindersma op veldwerk met een drone. Met een 
drone kan in zeer korte tijd een vrij groot gebied digitaal 
worden vastgelegd, vooral in combinatie met video-opnames.

Het grootste voordeel van 
het gebruik van een drone 
is de mogelijkheid om foto’s 
te nemen vanaf fysiek 
onbereikbare plaatsen
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van het onderzoek tonen dat met name drones 
een handig middel te zijn om overzicht te  
creëren in grotere groeves, zoals dat bijvoor-
beeld voor de groeve Hoher Stall bij Venlo is 
gedaan.
Door op grotere hoogte systematisch over het 
gebied te vliegen is er een overzichtsmodel 
gemaakt op een lagere resolutie, waardoor de 
grotere structuren in verschillende delen van 
de groeve eenvoudig met elkaar in verband 
kunnen worden gebracht. De geologisch meest 
interessante gebieden zijn daarna met een 
groter detailniveau gefotografeerd en verwerkt 
tot losse detailmodellen. De detailmodellen 
zijn van voldoende kwaliteit om een goede 
indruk te krijgen van de hoofdlithologie, zodat 
klei-, zand- en grindlagen goed van elkaar te 
onderscheiden zijn.  Door de afzonderlijke 
modellen nauwkeurig te georefereren kan de 
onderlinge relatie tussen de modellen worden 
gevisualiseerd binnen een GIS.
De toepassingen van de combinatie van Struc-
ture from Motion, drones en Digital Outcrop 
Models lijken eindeloos. Ontsluitingen kunnen 
snel, efficiënt en relatief goedkoop systema-
tisch worden vastgelegd en gearchiveerd voor 
toekomstig gebruik. De modellen kunnen op 
veel verschillende manieren worden ingezet: 
als demonstratiemateriaal bij presentaties, 
als voorbeelden in het geologisch onderwijs, 
bij planningsoverleg voorafgaand een groeve-
bezoek of om te discussiëren over geologische 
interpretaties met collega’s. Laaggrenzen kun- 
nen eenvoudig in 3D worden gedigitaliseerd 
en kunnen dienen als controle van de huidige 
geologische ondergrondmodellen of als input 
voor de nieuwe generatie modellen.. Er kan 
worden gemodelleerd in tijd (4D), door dezelfde 
ontsluiting op verschillende tijdstippen vast 
te leggen en veranderingen te analyseren.  
Of gewoon om die ene prachtige geologische 
ontsluiting nog eens virtueel te bezoeken, 
zelfs als het origineel al lang niet meer bestaat.

Reinder Reindersma
Reinder.Reindersma@tno.nl

Voorbeelden 3D modellen online:  
https://sketchfab.com/reindersma

Boven: De posities van de gevonden tie-points in de relatieve 3D-ruimte worden berekend en vastgelegd als 
puntenwolk.
Midden: Na een inspectie van de resultaten op mogelijke fouten wordt de initiële puntenwolk verfijnd, waarna 
er uit de puntenwolk een getrianguleerd 3D vlak kan worden berekend.
Onder: In de laatste stap worden de originele foto’s samengevoegd tot één grote afbeelding die over het 3D 
vlak kan worden gedrapeerd, zodat er uiteindelijk een fotorealistisch beeld van de ontsluiting ontstaat.



10

G
eo

.b
rie

f /
 B

es
t o

f 2
01

9

Het programma is opgezet voor en door de 
partijen die sinds 2017 samenwerken in de 
Green Deal UDG. Dit zijn de ministeries van 
EZK en I&W, Energie Beheer Nederland (EBN), 
TNO en de 6 UDG consortia: Geothermie Oost 
Brabant, GOUD, Haven Rotterdam, Leeuwarden, 
Renkum en Schiedam. Het ministerie van  
EZK levert een grote financiële bijdrage.

 Dinantien  / De Dinantien kalkstenen  
in de Nederlandse ondergrond laten grote 
variaties in diepte, dikte, temperatuur en 
stressveld zien. Deze kalkstenen zijn, zoals  
de meeste carbonaten, heterogeen op vele 
manieren en op verschillende schalen. Dit als 
gevolg van initiële verschillen in afzettings-
milieu en, in misschien wel grotere mate,  
als gevolg van post-depositionele verschillen 
in breukvorming en diagenese. Door de  
grote diepte waarop dit reservoir voorkomt  
in Nederland zijn seismische data en data uit 
boringen relatief schaars en van variabele 
kwaliteit. Het bestuderen en leren van de juiste 

analogen is daarom van belang om de aan-
wezigheid en kwaliteit van het reservoir beter 
te kunnen voorspellen. Verder zijn een goede 
en consistente beoordeling en mitigatie van 
technische risico’s belangrijk om businesscases 
van UDG-projecten te onderbouwen, en om 
deze projecten op een veilige en duurzame 
manier uit te kunnen voeren. 
Binnen het UDG Kennis en Expertise Pro-
gramma (KEP) werken de UDG-consortia 
samen om synergiën te gebruiken en samen 
de benodigde kennis te ontwikkelen en te 
delen, om zodoende de gedeelde risico’s van 
UDG-ontwikkeling te verlagen. Dit betreft 
technische én niet-technische zaken. De coör-
dinatie van het programma ligt bij EBN.  
De technische analyses van de ondergrond 
worden binnen het UDG Exploratie Werk  
Programma (EWP) uitgevoerd.

 EWP  / De activiteiten van het EWP zijn 
verdeeld over drie fases, met tussen en binnen 
deze fases diverse zogenaamde “go / no-go” 

momenten waarbij een consortium uit het 
programma kan stappen. De drie fases van 
het EWP zijn als volgt; 
1)  “nationale activiteiten” die relevant zijn 

voor alle mogelijke geothermische initiatie-
ven in Dinantien carbonaten (d.w.z. UDG 
en niet-UDG). Grootschalige kartering en 
structurele analyse zullen plaatsvinden en 
er worden conceptuele reservoirmodellen 
gebouwd. Best-practices en richtlijnen voor 
technische risico-analyses (inclusief geïn-
duceerde seismiciteit) en voorontwerpen 
van putten en stimulatie zullen worden 
ontwikkeld om te garanderen dat de analy-
ses in verschillende projecten optimaal en  
vergelijkbaar zijn. Dit onderdeel is nu in 
volle gang, en wordt volledig gefinancierd 
vanuit het SCAN-programma (zie kader).

2)  activiteiten op regionaal niveau die relevant 
zijn voor consortia die zich in dezelfde geo-
logische regio bevinden. De resultaten van 
de eerste fase worden hierbij op regionale 
schaal toegepast en verfijnd. 

3)  activiteiten op lokaal niveau die specifiek 
zijn voor één consortium. Hierbij worden 
door de individuele consortia gedetailleerde 
lokale modellen en conceptuele put- en  
stimulatieontwerpen ontwikkeld om risico’s 
te beperken en de lokale bedrijfscasussen 
te ondersteunen. 

Datamanagement en seismische acquisitie / 
re-processing vormen twee aparte werkpakket-
ten die op alle drie de schaalniveaus worden 
uitgevoerd.
Het EWP is tegen het einde van 2018 van start 
gegaan. De eerste fase bestaat uit 14 technische 
studies die deels parallel, deels sequentieel 
worden uitgevoerd, over een periode van 
ongeveer een jaar. De projectteams zijn  
gestationeerd bij EBN of TNO, en bestaan  

Correlatiepaneel met kernfoto’s van boringen in het Dinantien in de zuidwestelijke offshore

Dinantien kalkstenen zijn ‘hot’
Onder-Carboon Dinantien kalkstenen van de Zeeland Formatie vormen het reservoir voor enkele 
bestaande, en wellicht ook voor toekomstige geothermieprojecten in Nederland. Dit is waar onder 
meer het Nederlandse Ultra Deep Geothermal (UDG) -programma zich mee bezighoudt.

. geothermie
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uit consultant experts uit binnen- en buiten-
land en medewerkers van EBN en/of TNO.

 Studies  / De eerste studie betreft de 
petrofysische evaluatie van de log data over 
het Dinantien interval in boringen in Neder-
land, België en Duitsland. Daarnaast zijn  
alle mogelijke rapporten over temperatuur- 
metingen, well tests, formation fluids etc.  
uitgebreid bestudeerd. 
Tegelijkertijd is een ander projectteam begonnen 
met een uitgebreide seismische interpretatie, op 
basis van 2D en 3D seismiek van sterk variërende 
kwaliteit. Naast “conventionele” interpretatie 
wordt hierbij ook “Advanced Seismic Interpre-
tation” uitgeprobeerd op recent herbewerkte 
seismische data in Groningen, beschikbaar 
gesteld door NAM. Binnen hetzelfde team 
worden ook uitgebreide analyses gedaan van 
gravimetrische en magnetometrische datasets.
Korte tijd later is een team van carbonaat- 
geologen gestart om, aan de hand van kernen, 
ontsluitingen en uitgebreide literatuurstudies, 
inzicht te verkrijgen in variaties in facies en 
diagenese van het Dinantien in Nederland  
en omliggende landen. Kernmateriaal in de 
kernloodsen van de NAM (in Assen) en TNO 
(in Zeist) is hierbij uitgebreid onderzocht. Een 
aantal experts heeft 2 dagen samen gezeten 
om mogelijke risico’s rond het boren, stimu-
leren, completeren en abandonneren van 
diepe putten in Dinantien kalkstenen op een 
rij te zetten. Hieruit zal een UDG Risk Register 
ontwikkeld worden, met aanbevelingen hoe 
deze risico’s te mitigeren. 
Op dit moment lopen enkele studies uit de 
eerste fase ten einde, de inzichten daaruit 
worden geïntegreerd en gerapporteerd.  
Hoewel het nu nog te vroeg is om definitieve 
uitspraken te doen, geven de studies al een 
veel beter beeld van de verdeling van reservoir- 
eigenschappen en de rol van tektonische en 
sedimentaire processen bij het ontstaan daar-
van. Ook zijn er grote verschillen in (over-)
drukken en samenstelling van formatiewater 
in Dinantien naar voren gekomen.

 Go / No-go  / Andere activiteiten begin-
nen net, zoals studies naar de verbreiding en 

*Het UDG-EWP heeft een link met een ander 
Nederlands geothermisch onderzoeksprogram-
ma, dat ook door EBN geleid wordt: SCAN – 
Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. 
In het SCAN programma wordt op dit moment 
seismische re-processing van 2D data gedaan. 
Recent is er een seismische testlijn geschoten 
van zo’n 30 km lengte van Utrecht tot Almere. 
Op basis van de uitkomsten van de testlijn zal er 
de komende jaren op diverse plekken in Neder-
land meer 2D seismiek geschoten worden en 
zullen er aansluitend putten geboord worden. 
Het doel van SCAN is om de data-arme gebie-
den in de Nederlandse ondergrond – de “witte 
vlekken” – voor geothermie in te vullen. Voor 
meer informatie, zie de website https://www.
ebn.nl/scan/.
Het UDG programma heeft ook een link met het 
onderzoeksprogramma DGE-Rollout, dat  
uitgevoerd wordt onder Interreg North-West 
Europe, en dat het geothermiepotentieel van 
Devoon – Dinantien kalksteen en klastische 
reservoirs in Noordwest Europa onderzoekt. 
Hierin werken EBN en TNO samen met partners 
uit Duitsland, België en Frankrijk. Voor meer 
informatie, zie de website http://www.nweurope.
eu/projects/project-search/dge-rollout-roll-out-
of-deep-geothermal-energy-in-nwe/.

3D-kaart van de top Dinantien in Noord-Nederland (Noord = links)

het gedrag van fractures, ondergrondse span-
ningsvelden en de flow performance van dit 
type kalkstenen. Als alle studies uit de eerste 
fase afgerond zijn, kunnen de resultaten 
gebruikt worden om een eerste inschatting te 
maken van het potentieel van, en de mogelijke 
risico’s rond, UDG in de Dinantien kalkstenen. 
Naar verwachting zal dit proces, met het eerste 
go/no-go moment, vanaf de tweede helft van 
2019 plaatsvinden, deels afhankelijk van het 
gereedkomen van nieuwe 2D seismiek voor 
de consortia in centraal Nederland.  
Voor alle duidelijkheid: UDG boringen zijn 
geen onderdeel van het EWP, en zullen alleen 
worden gezet in het geval van voldoende  
(herhaal)potentieel en acceptabele risico’s.
De resultaten van de studies in het UDG-EWP 
worden publiek gemaakt, en zullen beschik-
baar komen via de websites van NLOG (de 
informatiesite van het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat over mijnbouw in 
Nederland en het Nederlandse deel van het 
continentaal plat) en EBN. Binnenkort zullen 
de eerste resultaten daar te vinden zijn. 

Bastiaan Jaarsma (EBN)
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Afkalvende ijskappen, wereldwijde zeespiegelstijging en de gevolgen voor 
laagliggende landen zoals Nederland stonden centraal tijdens de jaarlijkse 
KNGMG Staringlezing, uitgesproken door klimatoloog Roderik van  
de Wal, hoogleraar Sea level change and coastal impacts aan de Universiteit 
Utrecht. De Staringlezing, ingebed in een door het KNGMG georganiseerd 
zeespiegel-symposium, sloot naadloos aan op de actualiteit. Een week 
eerder was het jongste IPCC-rapport over de wereldwijde stijging van de 
zeespiegel gelanceerd, een rapport waar Van de Wal zelf aan had 
meegeschreven. Ondanks somberstemmende prognoses van het rapport 
blijft Van de Wal optimistisch. “We moeten wel aan de slag.”

Het grote smelten 
   van Antarctica

. staringlezing

Met ijs bedekt smeltmeer 
op de Groenlandse ijskap.
Foto: Sarah Das / Woods Hole 
Oceanographic Institution
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Met zijn onderzoek naar het lot van de grootste 
ijskappen van de planeet en de onzekerheden 
van toekomstige zeespiegelstijging overbrugt 
Van de Wal de grensvlakken tussen natuur- en 
aardwetenschappen. Niet verwonderlijk dan 
dat zijn leerstoel een gecombineerde aanstel-
ling is tussen de faculteiten Bètawetenschappen 
en Geowetenschappen van de Universiteit 
Utrecht. Zijn onderzoek is zelfs nóg iets breder, 
zo overpeinst Van de Wal tijdens een gesprek 
voorafgaand aan de Staringlezing. “Er zit ook 
een sociaaleconomische component aan, en 
het aspect van adaptatie. Je zou nog een extra 
stap kunnen nemen.”
Het afgelopen half jaar heeft Van de Wal daar 
in ieder geval geen snipper tijd voor gehad. 
Zijn grootste klus was zijn bijdrage aan het 
jongste IPCC-rapport, het ‘Special Report on 
the Ocean and Cryosphere in a Changing  
Climate’ (SROCC). De inhoudelijke zes hoofd-
stukken – Van de Wal was hoofdauteur van 
het hoofdstuk over zeespiegelstijging – waren 
al in juni afgerond. “Maar parallel daaraan 
moet een samenvatting voor beleidsmakers 
worden geschreven. Op achtentwintig pagina’s 
concepttekst ontvingen we van de verschillende 
overheden drieduizend commentaren terug. 
Die moeten allemaal worden beantwoord, en 
waar nodig wordt de tekst daarop aangepast.”
Tijdens een vier dagen durende plenaire sessie, 
voorafgaand aan de presentatie van het rapport, 
wordt onderhandeld over de definitieve tekst 
van de samenvatting. Een ware slijtageslag 
met vergaderdagen van zestien uur of langer, 
vertelt Van de Wal. “Tijdens de plenaire sessie 
wordt er naar de auteurs gekeken bij een 
vraag uit de zaal die niet direct kan worden 
beantwoord. Het is op deze wijze opgezet om te 
voorkomen dat de tekst van de samenvatting 
in tegenspraak raakt met de achterliggende, 
door wetenschappers geschreven hoofdstuk-
ken. Aan de tekst van die hoofdstukken mag 
de politiek helemaal niet komen. De auteurs 
hebben dus een veto als een politicus een zin 
in de samenvatting aangepast wil hebben.”

 Langetermijnblik /  De prognoses voor 
de verwachte zeespiegelstijging in het jongste 

IPCC-rapport stemmen weinig vrolijk. Blijft de 
uitstoot van broeikasgassen ongewijzigd toe-
nemen, dan zal dit in een verwachte zeespiegel-
stijging resulteren in 2100 van pakweg 84 cen-
timeter – zo’n tien centimeter hoger dan eerder 
werd ingeschat. Indien het klimaatakkoord van 
Parijs, met daarin afspraken om de wereldwijde 
temperatuurstijging te beperken, volledig 
wordt uitgevoerd, dan zou de stijging in 2100 
tot zo’n 43 centimeter beperkt blijven.
Een van de meer in het oog springende zaken 
is een langetermijnblik die voor de verandering 
eens verder reikt dan het jaar 2100. “Dat het 

IPCC in eerdere rapporten tot aan de horizon 
van 2100 keek en niet verder, dat is in het  
verleden misschien wel het mandaat geweest. 
Maar vanuit klimaat en aardwetenschappelijk 
perspectief zijn langere tijdschalen heel be - 
langrijk om naar te kijken. Je ziet ook dat na 
2100 de verschillende scenario’s en de onzeker-
heden enorm uit elkaar gaan lopen.”
Door het smelten van ijs op Groenland en 
Antarctica kan de zeespiegel na 2100 steeds 
sneller stijgen, en in het jaar 2300 mogelijk 
oplopen tot tussen twee en vijf meter. “In Neder - 
land hoor ik vaak: een zeespiegelstijging van 
één meter in 2100, dat vormt voor ons geen 
probleem. Maar als je dat zegt, dan accepteer 
je ook een stijging van tweeënhalf – drie 
meter in 2300. Want van die ene meter zee-
spiegelstijging is ongeveer de helft afkomstig 
van smeltende ijskappen. En als de ijskappen 
eenmaal met smelten zijn begonnen, dan is 
het proces niet meer te stoppen. Dat is reëel, 
hier zijn de experts het over eens.”

 Antarctica /  De magnitude van de zee-
spiegelstijging in de komende eeuwen hangt 
grotendeels af van de ontwikkelingen van één 
gebied: de Antarctische ijskap. Antarctica is, 
zegt Van de Wal, de zogenoemde olifant in  
de klimaatdiscussie. “Hoe de projecties van 
de zeespiegel er op termijn uit komen te zien, 
dat zal in steeds hogere mate worden beïnvloed 
door wat er op Antarctica gebeurt. Daar zit 
nog een heel grote onzekerheid. Behalve 
meteorologisch inzicht vergt dat ook inzicht 
in ijsstromingen en ijsdynamica, en hun 
onderlinge samenhang.”
Het vormt het hoofdthema van zijn onderzoek 
bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch 
onderzoek Utrecht (IMAU). Als de ijsplaten – de 
in oceaanwater drijvende, honderden meters 
dikke ijsschollen rondom Antarctica – het 
begeven, dan kan er van alles gebeuren, be - 
nadrukt Van de Wal. Óf ze het gaan begeven, 
en wanneer, daar is nog veel onduidelijkheid 
over. “Gedeeltelijk ligt dat aan atmosferische 
processen – maar de afgelopen jaren is steeds 
duidelijker geworden dat ook de interactie 
tussen de ijsplaten en de oceaan een belang-

De zeespiegelstijging 
in de komende eeuwen 
hangt grotendeels af 
van één gebied: de 
Antarctische ijskap

prof. dr. Roderik van de Wal
Foto: Harold van de Kamp / Universiteit Utrecht
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rijke rol speelt. Zo’n vijf jaar geleden lieten 
metingen zien dat de West-Antarctische ijskap 
kleiner aan het worden is. Inmiddels is er 
consensus dat deze afname wordt veroorzaakt 
doordat het oceaanwater onder de ijsplaten 
warmer is geworden. Waardoor het water 
warmer is geworden, daar is dan weer geen 
consensus over. Maar dit is wel een eerste stap 
om het proces te verklaren. Uiteindelijk zijn 
dit de vragen waar we ons mee bezig moeten 
houden: wanneer gaan de ijsplaten het bege-
ven, en waardoor. Want dat is de belangrijkste 
vraag voor de verandering van de trend van 
de zeespiegelstijging.”

 Overstromingen /  Zo is het een kleine 
stap naar Van de Wals onderzoeksfocus bij de 
faculteit Geowetenschappen, waar hij zich 
richt op vraagstukken over de gevolgen van zee-
spiegelstijging, zoals overstromingen. “Dat de 

zeespiegel in het midden van de oceaan stijgt, 
vormt voor ons geen direct probleem. Wel rele-
vant is wat er aan de kusten gebeurt. Maar om 
dat te achterhalen moet je allerlei processen 
beschouwen die relevant zijn wanneer de 
waterdiepte minder groot wordt, en processen 
die op een kleinere tijdschaal een rol spelen.”
Een belangrijk punt, onderstreept hij, is dat 
overstromingen niet direct door de trend van 
een stijgende zeespiegel ontstaan, maar door 
variaties van de zeespiegel bovenop die trend 
– zoals stormen en getijden. “Deze veranderen 
onder invloed van zeespiegelstijging, maar ook 
bijvoorbeeld als zeeijsoppervlak verandert, of 
als ijsplaten verdwijnen. Bovendien veronder-
stellen we, ook in de klimaatmodellen, dat de 
variabiliteit constant blijft. Het is nog maar 
de vraag of dat zo is. Het is pas voor het eerst 
dat hier aandacht voor ontstaat.” 

 Adaptatie /  De gevolgen voor Nederland 
lijken op de korte termijn nog overzichtelijk en 
te handhaven, meent Van de Wal. “De meeste 
modellen laten bijvoorbeeld een kleine toe-
name van stormen uit het zuidwesten zien, 
en geen toename van de meer gevaarlijke 
noordwesterstormen. Natuurlijk blijft het  
de vraag hoe goed de modellen zijn; stormen 
zouden ook kunnen veranderen in een veran-
derend klimaat, een onderwerp waar we nog 
niet veel van weten. Maar Nederland heeft 
vooral weinig last van de zeespiegelstijging, 
omdat ons land is ingericht op de enorme 
variabiliteit van onze zeespiegel. Er zijn hier 
wel eens waterstanden vijf meter boven NAP – 
en dan is er nog niks aan de hand. Dan kan  
je een zeespiegelstijging van twintig, dertig 
centimeter hebben, zoiets maakt dan niet 
veel uit. Maar op heel veel andere locaties,  
bijvoorbeeld in de tropen, is de variabiliteit 

Veranderingen van de zeespiegel door ijsverlies van Antarctica tussen 1992 en 2017. 
Illustratie: Thee ice sheet mass balance inter-comparison exercise (IMBIE), 2018
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van de zeespiegel veel kleiner. Als in die 
regio’s de zeespiegel een halve meter stijgt, 
dan is dat direct desastreus.”
“De problemen met eilanden in de Stille Oceaan 
zijn hier ook een voorbeeld van. In het alge-
meen geldt: hoe verder een gebied af ligt van 
een smeltende ijskap, hoe groter de zeespiegel-
stijging. Dan zit je in de Stille Oceaan al slecht, 
veel van deze eilanden liggen maar een halve 
meter boven de zeespiegel. En omdat deze 
regio’s ook nog eens relatief weinig variabili-
teit in de zeespiegel hebben, zijn ze de klos. 
Er zijn al programma’s gaande om de inwoners 
van sommige eilanden te evacueren.”
Ook Nederland zal zich “ongetwijfeld” moeten 
aanpassen aan de toekomst, denkt Van de Wal. 
“Maar in Nederland gaat de discussie vrijwel 
altijd over adaptatie, en niet over mitigatie, 
het verminderen van de uitstoot van broeikas-
gassen. Jammer, de projecties van de toekom-
stige zeespiegelstijging leveren een heel sterk 
argument op waarom we juist moeten gaan 
mitigeren. Een zeespiegel die drie meter hoger 
ligt dan nu, dat moet je gewoon niet willen. 
Bovendien gaat zo’n stijging gepaard met 
complicaties die we nog niet eens goed kunnen 

overzien. Intrusie van zout water in polders, 
rivierwater dat we vanaf Lobith naar de zee 
moeten pompen, het lijkt mij allemaal niet 
wenselijk. En daarbij komt nog een tempera-
tuurstijging van drie, vier graden Celsius.  
Er is meer aan de hand dan alleen een stijgen-
de zeespiegel.”

 Groenlandse testcase /  En dan is 
er nog Groenland met ’s werelds op een na 
grootste ijskap, met een totaal volume aan ijs 
goed voor een zeespiegelstijging van zeven 
meter. Ook deze ijskap neemt de afgelopen 
jaren steeds sneller af in volume. “Groenland 
is vooral belangrijk als bewijs dat klimaatver-
andering in de poolgebieden heel hard gaat. 

Door de polaire opwarming stijgen tempera-
turen er veel harder dan gemiddeld, wat zich 
in hele grote veranderingen op Groenland 
vertaalt. De Groenlandse ijskap is dus een 
testcase waaraan we kunnen zien wat er ver-
andert. De verwachting is dat een stijging van 
de atmosferische temperatuur de drijvende 
factor is van de smelt. Maar omdat de onder-
grond van Groenland zo vlak is, is er mogelijk 
een omslagpunt waarbij de ijskap sneller in 
zee kan stromen. Dat kantelpunt lijkt te liggen 
tussen de anderhalf en vier graden Celsius 
boven de pre-industriële temperatuur. Hier is 
niet al te veel onderzoek naar gedaan, dus het 
zou interessant zijn om deze waarden beter 
af te bakenen.”
“Op de langere termijn: waar we op afstevenen, 
als we niet ingrijpen, is een gemiddelde tempe-
ratuurstijging van drie graden Celsius ten 
opzichte van vandaag. Dat is voor Groenland 
niet houdbaar. Als de uitstoot van broeikasgas-
sen ongewijzigd blijft doorgroeien, dan denk ik 
dat de Groenlandse ijskap er over duizend jaar 
niet meer is. Dus ook het langetermijnperspec-
tief van het ijs van Groenland is belangrijk.”

Het opbreken van de Antarctische ijsschotsen. 
Zeespiegelstijgingen van meters. Het verdwij-
nen van de Groenlandse ijskap. Ondanks al 
deze donkere toekomstscenario’s is Van de 
Wal helemaal geen doemdenker, besluit hij. 
“Ik vind dat we het niet zo ver moeten laten 
komen, ik ben er toch wel optimistisch over. 
In de eerste plaats is het reduceren van onze 
emissies noodzakelijk, en daar zie je ook 
steeds meer initiatief voor. Daarnaast, voor 
mensen was het honderd jaar geleden niet 
voor te stellen hoe de wereld van vandaag er 
uit zou zien en welke technieken we nu tot 
onze beschikking hebben. Dus hoe zou dat 
over honderd jaar zijn? Misschien is het dan 
wel vanzelfsprekend dat we broeikasgassen 
uit de atmosfeer halen zonder hulp van fos-
siele energie. Maar dat gaat ook niet spontaan 
gebeuren: we moeten wel aan de slag, te 
beginnen met de mitigatie van onze CO

2
-

emissies.”

Bjinse Dankert

Groenland is vooral 
belangrijk als bewijs 
dat klimaatverandering 
in de poolgebieden 
heel hard gaat

Door smeltwater uitgesleten kloof op de Groenlandse ijskap. 
Foto: Sarah Das / Woods Hole Oceanographic Institution
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 Geologie van 
Zuid-Limburg 
  onder de loep

Op geologisch vlak stond Zuid-Limburg al vroeg in de belangstelling, mede door de rijkdom aan 
fossielen en de speurtocht naar steenkool. Toch is de Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) nog 
maar weinig actief in Zuid-Limburg geweest er is er, ten zuiden van het steenkolengebied, vrij weinig 
bekend over de diepe ondergrond. De aandacht voor het zuidelijkste stuk Nederland neemt de 
laatste jaren weer toe, schrijft Geert-Jan Vis van TNO, geoloog bij Geologische Dienst Nederland. 
Mede daardoor is op het plateau van Ubachsberg een nieuwe boring gezet: boring Eys-01.

In plakjes gezaagde gesteentekern (‘resinated slab’) van boring Eys-01. Hier is de Formatie van Gulpen te zien rond 72 meter beneden maaiveld. 
Foto: Geert-Jan Vis
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Het heuvelachtige landschap van Zuid-Limburg 
roept bij veel Nederlanders al snel vakantie-
gevoelens op. ’s Zomers is het er altijd wat 
warmer dan aan de westkust, er zijn wijngaarden, 
en je eet er goed. De eerste VVV van Nederland 
werd dan ook in 1885 in Valkenburg aan de 
Geul geopend. Ook de geologie van Zuid- 
Limburg stond al vroeg in de belangstelling.
De Luikenaar Jean d’Omalius d’Halloy (1783-
1875) publiceerde in 1822 een geologische 
overzichtskaart van Frankrijk en Nederland. 
Het grootste deel van Nederland wordt op die 
kaart weergegeven als ‘terrains mastozootiques’, 

ofwel gebied met zoogdierbotten. Tussen 
Maastricht en Aken worden op deze kaart 
echter gesteenten getekend, waarmee het  
vermoedelijk de oudste geologische kaart  
is waarop Zuid-Limburg is weergegeven.

 Krijt /  Door de rijkdom aan fossielen en 
het veelvuldige gebruik als bouwsteen, was het 
Krijt van Zuid-Limburg al vroeg een onderwerp 
van studie. Toch kwam Zuid-Limburg er bekaaid 
vanaf op de eerste geologische overzichtskaart 
van Nederland gemaakt door W.C.H. Staring 
(1844). Slechts een blauwe lijn gaf ‘Grenzen 

der Lagen uit het Tweede Tijdvak’ weer. Maar 
niet veel later, in 1849, werd net buiten Maas-
tricht wel het wereldberoemde Maastrichtien 
gedefinieerd door de Belgische paleontoloog 
André Dumont. Nog eens tien jaar later publi-
ceerde J. T. Binkhorst van den Binkhorst zijn 
268 pagina’s dikke ‘Esquisse Géologique et 
Paléontologique des Couches Crétacées du  
Limbourg’ (via Google Books terug te lezen). 
Delfstoffen waren in Zuid-Limburg altijd al 
belangrijk. Naast de kalksteen als bouwsteen 
werd, rond de abdij van Rolduc, langs het 
Wormdal al steenkool gewonnen sinds de 
elfde eeuw. Steenkoolwinning op grote schaal 
kwam tegen het einde van de negentiende 
eeuw van de grond, toen na de aanleg van 
een spoorlijn tussen Herzogenrath, Heerlen 
en Sittard de concessie werd verleend voor  
de Oranje-Nassau Mijnen. In 1902 richtte de 
Nederlandse Staat haar eigen mijnbedrijf op: 
Staatsmijnen Limburg. Kort daarna werd 
begonnen met de eerste mijn, Wilhelmina. 
De zoektocht naar steenkool had behoefte 
aan geologische informatie. Namens de Staat 
was daarvoor de Dienst der Rijksopsporing 
van Delfstoffen (ROvD) opgericht, die onder 
leiding van Willem van Waterschoot van der 
Gracht in 1917 haar eindrapport opleverde 
met daarin onder andere de prachtige ‘Proeve 
eener tectonische schetskaart van het Belgisch- 
Nederlandsch-Westfaalsche kolenveld en het 
aangrenzende noordelijke gebied’ (figuur 1) 
en verschillende geologische doorsnedes door 
de Roerdalslenk.

 Geologisch Bureau /  Ter ondersteu-
ning van het mijnbouw-gerelateerde werk werd 
in 1924 het Geologisch Bureau opgericht, aan-
vankelijk als stichting van de gezamenlijke 
mijnen en sinds 1936 als onderdeel van de 
voorgangers van de Geologische Dienst Neder-
land. Het Geologisch Bureau ontwikkelde zich 
tot een instituut van wereldfaam. Na de sluiting 
van de mijnen vanaf de jaren 1960 nam de 
hoeveelheid werk voor de mijnen af en richtte 
het bureau zich op de kartering van Zuid- 
Limburg. Sinds de sluiting van het Geologisch 
Bureau in Heerlen, zo’n 20 jaar geleden, is de 
Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN) nog 

Figuur 1. De tektonische schetskaart van Zuid-Nederland en omgeving. Bijlage 13 van het 
‘Eindverslag der opsporing van delfstoffen’, Amsterdam (1917).
Bron: VU Amsterdam, http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/4191
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weinig actief in Zuid-Limburg geweest.
De laatste jaren neemt de aandacht voor het 
zuidelijkste stuk Nederland toe. Zo is er de 
Nederlandse ambitie om de Einsteintelescoop 
voor het meten van zwaartekrachtgolven naar 
de Euregio Zuid-Limburg te krijgen. De roep 
om duurzame energie zorgt ervoor dat ver-
schillende instanties, waaronder de Provincie 
Limburg en EBN, de mogelijkheden voor aard-
warmte inventariseren. Ook is er aandacht 
voor het grondwater nodig: er is vervuiling 
met nitraat vanuit de landbouw. Daarnaast is 
er bodembeweging door het vollopen van de 
verlaten steenkoolmijnen doordat het grond-
water niet meer wordt weggepompt sinds 1994. 
Het stijgende mijnwater zou kunnen leiden 
tot vervuiling van het grondwater in de daar-
boven gelegen kalksteenaquifer.

 Heterogene gegevensdichtheid /  
Bijna tweehonderd jaar zijn verstreken sinds 
de publicatie van de geologische kaart van 
Jean d’Omalius d’Halloy en het begin van 
grootschalige kalksteen- en steenkoolwinning 
in Zuid-Limburg. Toch is sprake van een 
beperkte kennis van tenminste een deel van de 
ondergrond van Zuid-Limburg. Door het ont-
breken van olie en gas is er geen 3D-seismiek 
en het aantal 2D seismische lijnen is beperkt 
en van matige of slechte kwaliteit. Van de 
diepe boringen uit de tijd van de ROvD is de 
betrouwbaarheid beperkt, al was het maar 

omdat volgens overgeleverde verhalen de 
mannen die de gaten met de hand moesten 
boren dit regelmatig met een borrel op deden. 
Vaak zijn geen monsters beschikbaar en zijn 
de beschrijvingen summier.
De diepste boring in Zuid-Limburg is Geverik-01 
(figuur 3), geboord in 1986 in opdracht van  
de Nederlandsche Energie Ontwikkelings-
maatschappij (NEO) voor een studie naar de 
haalbaarheid van het bouwen van een Onder-
grondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC): 
1687 meter. Een andere diepe boring is door 
de Rijks Geologische Dienst gezet in de (vrij 
late) zoektocht naar steenkool in 1983: boring 
Kemperkoul-01 in Sittard, met een diepte van 
1665 meter. Deze boringen liggen vrij noorde-
lijk in Zuid-Limburg en geven daardoor vooral 
extra informatie over het toch al goed onder-
zochte steenkolengebied. Ten zuiden van de 
Heerlerheidebreuk zijn, op boring Geverik-01 
en een paar moderne boringen na, alle diepe 

boringen (500 - 900 meter) geboord vóór 1937. 
Bovendien ligt het merendeel van deze boringen 
dan ook nog eens tegen het steenkolengebied 
aan.
Uit bovenstaande overzicht blijkt al dat vooral 
het gebied ten zuiden van het steenkolengebied 
over vrij weinig gegevens beschikt van de 
diepe ondergrond. We hebben het dan over 
het Paleozoïsche gesteente. Voor de ondiepere 
ondergrond, Krijt en jonger, is wat meer 
informatie beschikbaar. Uit een inventarisatie 
van het kernmateriaal van het Krijtgesteente, 
kwam naar voren dat er ogenschijnlijk maag-
delijk materiaal in het kernhuis van TNO-GDN 
ligt opgeslagen. De regionale verbreiding  
van boringen met kernmateriaal van het Krijt 
heeft ertoe geleid dat een extra gekernde 
boring, boring Eys-01, is gezet door TNO-GDN 
op het plateau van Ubachsberg, bovenaan de 
Eyserbosweg - bij menig fietser bekend van-
wege de steile klim. 

 Boring Eys-01 /  Met de volledig 
gekernde boring bij Eys wil TNO-GDN beter 
begrijpen hoe de regionale eigenschappen van 
de kalksteen veranderen. Van Gulpen richting 
Heerlen zien we een overgang naar meer 
zandlagen in de mergel. We weten niet of die 
overgang gradueel is of abrupt, bijvoorbeeld 
door een breuklijn. De boorlocatie ligt op een 
voor Nederland haast exotische hoogte van 
190 meter boven zeeniveau in een prachtig 

De laatste jaren neemt 
de aandacht voor  
het zuidelijkste stuk 
Nederland toe

Links: Figuur 3. In de tekst genoemde boringen in Zuid-Limburg, de schematische ligging van de Heerlerheidebreuk en het gebied van de voormalige steenkolenwinning.
Rechts: Figuur 4. Schematisch overzicht van twee mogelijkheden om de geologische opbouw van de ondergrond te interpreteren op basis van gegevens uit twee 
boringen. Het linker plaatje toont lagen die naar links dunner worden (uitwiggen); het meest rechtse plaatje toont een breuk (rode lijn) waarlangs aan de linkerkant 
een gesteentepakket omlaag is gezakt.
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heuvelachtig landschap. De boring is gedaan 
met een kleine boorinstallatie op een vracht-
wagen door de firma Thijssen Drilling Com-
pany B.V. uit Geulle. Thijssen is goed bekend  
met de lokale kalksteen en zorgde ervoor dat, 
ondanks verschillende tegenslagen, de beno-
digde gesteentekernen omhoog werden gehaald. 
De gesteentekernen zijn van bijzonder goede 
kwaliteit en worden nu stap voor stap onder-
zocht. Eerste resultaten laten zien dat alle 
Laat-Krijt formaties uit Zuid-Limburg aanwezig 
zijn. Van onder naar boven zijn dat de forma-
ties van Aken, Vaals, Gulpen en Maastricht.  
De boring heeft het onderliggende Carboon 
nét niet gehaald, maar wel een aantal meter 
kleiig sediment net daarboven gevonden op 
170-180 meter diepte. Het materiaal heeft duide-
lijke sporen van bodemvorming (Formatie 
van Aken) en is palynologisch gedateerd als 
Santonien (86,3 - 83,6 miljoen jaar geleden). 
Zelfs plantenwortels uit die tijd zijn nog 
bewaard gebleven.

 Nieuwe golf van activiteit /  De 
gebrekkige hoeveelheid informatie van de 
ondergrond, gecombineerd met de toenemende 
activiteit in Zuid-Limburg, vraagt om een 
nieuwe geologische kartering van het gebied, 

het liefst natuurlijk met nieuwe gegevens van 
de ondergrond. Het is met deze gedachten in 
het achterhoofd dat TNO-GDN samen met de 
Provincie Limburg de komende jaren aan een 
vernieuwing van de geologische modellen DGM, 
DGM Diep en REGIS II gaat werken. Het gaat 
hierbij met name om het Mesozoïcum (per 
saldo het Laat-Krijt) en het Paleozoïcum. Hier-
voor worden niet eerder gebruikte datasets in 
de strijd geworpen. Zo zijn in het verleden vele 
ontsluitingen beschreven en gedocumenteerd. 
Die waren alleen in papieren vorm beschikbaar, 
maar worden nu gedigitaliseerd en gecodeerd, 
zodat ermee gemodelleerd kan worden. Ook 

de boringen die zijn uitgevoerd in de mijn-
gangen in de mijnstreek zullen worden gebruikt, 
evenals gedetailleerde kaarten en profielen 
uit dat gebied. Daarnaast zal een vierjarige 
promotie met als onderwerp het Krijt van Zuid- 
Limburg en omgeving onderdeel uitmaken 
van dit project. 
Op het gebied van grondwater wordt in het 
GeoERA-project RESOURCE door TNO-GDN 
samen met Europese partners gewerkt aan de 
hydrogeologische karakterisatie van gebieden 
in Europa, waaronder het Zuid-Limburgse 
Mergelland. De nadruk van het onderzoek 
ligt op een beter begrip van het stromings-
systeem en het transport van stoffen.
Naast het werk van TNO-GDN, loopt nog een 
aantal andere activiteiten waaruit nieuwe 
informatie van de ondergrond is te verwachten. 
Zo worden in de mijnstreek zeven boringen 
gedaan om het stijgende mijnwater te kunnen 
monitoren, zie: www.limburg.nl/thema/ 
infopunt-mijnbouw.
Daarnaast is Energie Beheer Nederland (EBN) 
bezig met het SCAN-programma. Dit richt 
zich op gebieden in Nederland waar te weinig 
informatie over de ondergrond beschikbaar is 
om de potentie voor aardwarmte te kunnen 
bepalen. Zuid-Limburg is (logischerwijs) een 
gebied met weinig data volgens de door EBN 
gepubliceerde kaart. Mogelijk volgt hieruit 
dat inwinning van seismiek in dit gebied 
noodzakelijk is. Ook zorgt de mogelijke komst 
van de Einstein Telescoop voor de meting van 
zwaartekrachtgolven voor een concrete vraag 
naar informatie over de Zuid-Limburgse en 
aangrenzende Belgische-Duitse ondergrond. 
Tenslotte is een groep onderzoekers van de 
KU Leuven en de VU Brussel onlangs begonnen 
aan het preserveren van informatie uit Lim-
burgse kalksteengroeves die zijn of worden 
gesloten.

Kortom, na decennia van rust staat de Lim-
burgse ondergrond weer in het middelpunt 
van de belangstelling!

Geert-Jan Vis
TNO – Geologische Dienst Nederland

De boorlocatie ligt op 
een voor Nederland 
haast exotische hoogte 
van 190 meter boven 
zeeniveau

Boring Eys-01 op het plateau van Ubachsberg, bovenaan de Eyserbosweg. 
Dronefoto: Geert-Jan Vis



De KNGMG Noord kring organiseerde in mei haar jaarlijkse geologische 
excursie die deze keer in het teken van het Carboon stond en net over 
de grens van Duitsland en België voerde. Wat van de excursie blijft 
hangen is niet alleen een vergeten geologisch, industrieel en politiek 
belang, maar ook grootschalige industriële vervuiling die, schijnbaar 
tegenstrijdig, toch heeft geleid tot beschermde natuur. 

Kool en zink  
    van het Carboon

Met zware metalen vervuilde dumps 
van slakken en as bij La Calamine. 
De Geul rivier bevindt zich links van 
de bosjes aan de linkerzijde, en is 
bezig de vervuilde dumps te eroderen. 
Foto: Jan Schreurs

Steenkool ‘aan de andere kant’ 
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. excursie
Het verhaal van de succesvolle Sophia Jacoba mijn in 
Hückelhoven en de Beatrix mijn, net aan de andere 
kant van de grens in Nederland, die er nooit is 
gekomen. 

Al vroeg tijdens de ontginning van de kolen-
mijnen in Zuid-Limburg zagen mijnwerkers 
dat de koollagen in de diepte verdwenen langs 
de grote breuken die kolenvelden aan de 
noordkant begrensden. Zouden die niet ergens 
weer naar boven komen? Daarom werd er al 
in de 19e eeuw gezocht aan de noordkant van 
de Roer vallei. Daar ging de topografie weer 
omhoog en de simpele aanname was dat dan 
misschien de koollagen ook weer omhoog 
zouden komen. De onderliggende geologie en 

het belangrijke breuksysteem van de Roer 
Graben en Peel Horst waren toen nog volledig 
onbekend. In 1885 werd er steenkool aange-
boord in Hückelhoven in het zuidelijk ver-
lengde van de Peelhorst. Onder leiding van 
geoloog Willem van Waterschoot van der 
Gracht werd na vele boringen ook steenkool 
in de Peel Horst in Nederland aangetoond. 
Veelal te diep voor ontginning behalve mis-
schien op 500 meter diepte in Vlodrop (1908), 
zo’n vijftien kilometer van Hückelhoven. 
De mijn in Hückelhoven werd aangekocht door 
Nederlandse aandeelhouders, omgedoopt tot 
de Sophia Jacoba, en groeide snel uit tot de 
meest moderne mijn in dit deel van Europa. 
Ze werd pas in 1996 gesloten. Schacht III van 

de Sophia Jacoba is nu een uniek museum; 
uniek, omdat het verhaal er wordt verteld door 
ex-mijnwerkers met veel voelbare passie voor 
het zwarte goud. 
Er waren grootse plannen voor de Nederlandse 
kant, die echter pas na WWII in gang werden 
gezet als de nieuwste staatsmijn Beatrix. Na 
het boren van twee moderne schachten in  
de vijftiger jaren zakte de kolenmarkt in. De 
Beatrix is nooit in bedrijf genomen. Het hele 
gebied is nu een Nationaal Park (de Meinweg). 

 De badkuip van Napoleon en de 
bananenrepubliek /  Vanuit Hückelhoven 
ging het naar het uiterste zuiden van Nederland, 
dichtbij het Drielandenpunt. Net over de grens van 
Zuid-Limburg met België is een klein gebied waar 
in het verleden rijke ertsmijnen zijn ontgonnen.  
De belangrijkste daarvan waren La Calamine en 
Plombières. 

Beide mijnen liggen langs de Geul, een zijrivier 
van de Maas. Dit mooie riviertje heeft zich 
hier diep ingesneden in zanden van het Krijt 
(Santonien, Formatie van Aken) met daaronder 
Paleozoïsche gesteenten aan de noordrand van 
de Ardennen. De lokale geologie bestaat uit 
smalle synclines gescheiden door vlak liggen-
de breuken langs de assen van doorgeschoven 
anticlines, allemaal behorende bij het syncli-
norium van Verviers. De afwisseling van kalk- 
en siliciclastische gesteenten wordt door-
sneden door transversale breuken. De erts-
afzettingen bevinden zich langs deze breuken 
en zijn het rijkst precies daar waar deze de 
kalken doorsnijden. 
Het ertsvoorkomen bij de grootste mijn, La 
Calamine, was al bekend in de Romeinse tijd, 
maar werd pas grootschalig ontgonnen nadat 
in 1805 een ingenieur uit Luik, Jean-Jacques 
Dony, een efficiënt proces ontwikkelde om zink 
uit het erts te winnen. Hij schonk Napoleon 
een speciale badkuip, helemaal gemaakt van 
zink, die op zijn veldtochten meegenomen 
kon worden, om zijn product te promoten. 
Het bleek een goede zet, want hij kreeg de 
concessie om het erts te ontginnen. 
De zinkmijn groeide uit tot een van de belang- 
rijkste mijnen in Europa. Bij de herverdeling 

Overzichtskaart van het Roer Graben en de meest belangrijke breuken in Limburg. Het Feldbiss breuk- 
systeem begrenst de kolenvelden van Zuid-Limburg. De steenkool komt terug aan ‘de andere kant’  
in de Peel Horst en haar verlengde in Duitsland (Erft Block), begrenst in het zuiden door het Peelrand 
breuksysteem. Dit zijn actieve breuksystemen, gerelateerd aan Alpine tektoniek, met meestal kleine 
aardbevingen, maar ook sterkere – zoals de 1992 aardbeving van Roermond (5.6 Richter). Locaties 
bezocht tijdens deze excursie zijn met pijlen aangegeven.
Kaart met toestemming van seismology.be (2019)
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van Europa, na het uiteenvallen van Napoleons 
keizerrijk, bleek het vaststellen van het kleine 
stukje grens bij de mijn problematisch. Het 
nieuwe Verenigd Konink rijk der Nederlanden, 
inclusief de Zuidelijke Nederlanden (het huidige 
België), en Pruisen claimden het beide vanwege 
de rijke mijn. Bij het Verdrag van Wenen 
(1815) werd vastgelegd dat dit geschil maar 
later opgelost zou worden. De opstand van  
de katholieke Zuidelijke Nederlanden in 1830 
gooide roet in het eten. Koning Willem I moest 
met het Verdrag van London van 1839 een 
onafhankelijk België erkennen, een België wat 
vervolgens óók het omstreden grensgebiedje 
bij de mijn claimde. 

 Belastingparadijs / Als oplossing 
werd dit gebied het kleine onafhankelijk staatje 
Moresnet, wat meer dan honderd jaar bestaan 
heeft en pas na de eerste wereldoorlog bij  
België werd gevoegd. Het Drielandenpunt bij 
Vaals was dus heel lang een Vierlandenpunt. 

De speciale status van dit kleine landje en haar 
rijke mijn, pal op de grens tussen Nederland, 
België en Duitsland, leidde tot een aantal  
uitwassen. Het vormde een belastingparadijs, 
een vluchtplaats voor misdadigers, een vrij-
plaats voor prostitutie en casino’s. Ook was er 
een rijk bloeiende smokkel tussen de landen. 
Er waren zelfs plannen voor een eigen formele 
taal, het Esperanto.
De ertsen in het gebied zijn primaire lood-zink- 
sulfiden in aders, zoals in Plombières, en hun 
secundaire verweringsproducten, zoals in  
La Calamine. De ertsen zijn altijd discordant 
afgesneden door sedimenten uit het late Krijt, 
wat wijst op een prominente en diepe ver-
wering van de Paleozoïsche gesteenten in  
het vroege tot midden Krijt. 
De zink-ertsen uit La Calamine werden cala-
mines genoemd (van het Latijnse Lapis Calim-
naris, een verbastering van het Griekse cadmia) 
en bestaan voornamelijk uit een mix van Zn-
carbonaten (smithsoniet en hydrozinkiet) en 
Zn-silicaten (hemimorphite en willemite). Het 
erstlichaam van la Calamine (Vieille Montagne) 
wordt geïnterpreteerd als een afzetting in een 
paleokarst. Het had een lengte van zo’n 400-
450 meter met een breedte van 65-100 meter 
en een dikte tot 110 meter. Het ertsgehalte 
varieerde tussen 33-47 procent. In totaal is er 
zo’n 600,000 ton zink gewonnen, voorname-

lijk in de 19e eeuw. In 1884 sloot de mijn haar 
deuren, maar de ertsverwerking ging door tot 
in het midden van de vorige eeuw. 
De mijn van Plombières, een paar kilometer 
ten noorden van La Calamine, ontgon primaire 
hydrothermale Pb-Zn sulfiden in ertsaders  
en ertslichamen langs breuken die het rijkst 
ontwikkeld waren waar de breuken Carboon 
kalkstenen doorsnijden. De voornaamste 
daarvan volgen het dal van de Geul. De onder-
grondse galerijen van de mijn zijn verschil-
lende keren overstroomd door de rivier; de 
rivier werd daarom omgeleid. Productie van 
de mijn piekte in 1845 toen de gebroeders 
Cockerill de mijn hadden overgenomen. Na 
grote overstromingen werd de mijn in 1884 
gesloten. De grootste ertsafzetting was zo’n 
driehonderd meter lang, zeventig meter breed 
en zestig meter dik. 

 Metersdikke verontreiniging /  
Behalve grote bergen van mijnafval en slakken 
van de smelterijen is er van de mijnindustrie 
hedendaags niet veel meer te zien. Op het  
eerste gezicht oogt het zelfs als mooie stukjes 
natuur waar de karige begroeiing wel duide-
lijk problemen heeft. De dumps en ook de 
sedimenten van de Geul die langs de mijnen 
stroomt zijn erg vervuild met zware metalen. 
Geochemische profielen van deze sedimenten 

Zinkviooltjes (Viola lutea subsp. Calaminaria) bij La Calamine. 
Foto: Jan Schreurs

Schacht 3 in Hückelhoven. 
Foto: Jan Schreurs
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en de dumps zijn heel goed te correleren met 
de exploitatiegeschiedenis van de mijnen zoals 
onze gids, professor Rudi Swennen van de 
Universiteit van Leuven, ons liet zien. De Geul 
werd door de mijnen en smelterijen zwaar 
verontreinigd met zware metalen. Bij iedere 
overstroming van de rivier werd er een dun 
verontreinigd laagje sediment afgezet. Date-
ringen van het sedimentpakket van tot wel 
twee meter dikte, geeft een continu beeld van 
de verontreinigingen door de tijd heen. Zo laat 
de geochemie duidelijk zien dat de verontrei-
niging met zink begint voor loodverontreini-
gingen, vanwege de vroegere winning van het 
zinkerts bij La Calamine. 
Al in 1879 waren er protesten van bewoners 
over de vervuiling die leidden tot boetes en 
maatregelen om het milieu en mensen te 
beschermen. Het zijn echter juist nu de sterkst 
vervuilde dumps en sedimenten langs de Geul 
die zijn beschermd. Dat is vanwege hun unieke 
zinkflora, een associatie van metallofieten, 
planten die een hoge concentratie van metalen 
nodig hebben, waarvan het zinkviooltje (Viola 
lutea subsp. Calaminaria) de meest bekende is. 
Doordat de mijnen en smelterijen langs de 
Geul in het midden van de twintigste eeuw 
zijn gestopt is de verontreiniging van de Geul 
sterk afgenomen. Deze unieke flora wordt 
daardoor bedreigd en er zijn nu beschermende 
maatregelen ingevoerd om deze flora in stand 
te houden. Daarvoor moeten zinkconcentraties 
in de bodem hoog gehouden worden en kalk-
gehalten laag.

 Het Carboon nu /  Vlak in de buurt, 
net ten zuidoosten van Epen, bevinden zich 
de oudste ontsluitingen van Nederland: de 
Heimans Groeve en de Cotessen Groeve, met 
zandsteen en schalies uit het late Carboon 
(Namurien). Duidelijke borden, geplaatst door 
TNO, geven een uitleg van de geologie, maar 
een oplettend geoloog zal zich afvragen of de 
borden misschien zijn verwisseld? Een bezoek 
waard, alleen al vanwege de mooie natuur.
De kolenmijnen zijn allemaal gesloten maar 
de Limburgers hebben nog steeds te maken 
met problemen zoals verzakkingen, kleine 
aardbevingen door stijgend grondwater in de 

mijnen en zelfs diepe sinkholes. Hans Roest 
gaf ons een goed overzicht van deze proble-
matiek in de oude mijngebieden van Limburg. 
Mijnwater was ook het onderwerp van een 
presentatie van Dick Swart over het Heerlense 
Mijnwater project. Door precieze boringen 
wordt mijnwater aangetapt in de ondergrondse 
mijngalerijen voor duurzame stadsverwarming. 
Ook elders in Nederland is het Carboon het 
belangrijkste reservoir voor geothermie. De 
eerste Carboon geothermieprojecten bij Venlo 
hebben momenteel problemen in verband met 
mogelijk aardbevingsgevaar in breukzones; 
een afweging van geologische risico’s en 
maatschappelijk belang. 
In de oude mijngebieden over de grens in  
België wordt er weer naar erts geëxploreerd. 
Er zijn ook nieuwe voorkomens gevonden, 
maar of deze ook ontgonnen zullen worden  
is de vraag. Een kwestie van het zorgvuldig 
afwegen van economische, maatschappelijke 
en milieu belangen. 
Er wordt wel eens gezegd dat niets meer  
mag in geologisch Nederland. Toch zullen de 
belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden, 
zoals in Groningen. Dat is ook de crux in de 
huidige energietransitie waar een balans 
gevonden moet worden tussen de strijdende 
belangen. Het zinkviooltje is een goed voor-
beeld dat dit ook kan, zelfs op plekken waar 
je het niet zou verwachten. 

Jan Schreurs

Met dank aan Professor Rudi Swennen van de 
Universiteit van Leuven die ons de met veel kennis 
en verve heeft laten proeven van de geologie van 
Moresnet. Ook dank aan Dick Swart, voor zijn verhaal 
over het boren naar het Mijnwater in Heerlen en aan 
Hans Roest voor zijn uitleg van de problematische 
erfenis van de mijnen in Limburg.

Ook lid worden van het 
KNGMG? 

Het lidmaatschap van het KNGMG staat open 
voor aardwetenschappers en elke geïnteres-
seerde! Leden ontvangen de Geo.brief (8 maal 
per jaar) en speciale themanummers van het 
wetenschappelijke tijdschrift Netherlands  
Journal of Geosciences (NJG).

Het KNGMG biedt studenten en promovendi 
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tarief. Lidmaatschapskosten per jaar bedragen:

Studenten: € 10  €  10
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Het snelst meldt u zich aan via het online aan-
meldformulier, te vinden op de KNGMG-web-
site: www.kngmg.nl/aanmelden

Ook is het mogelijk om als bedrijf een lidmaat-
schap aan te gaan (€500 per jaar). Hiervoor 
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kngmg@kngmg.nl

Na aanmelding krijgt u een bevestiging met 
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KNGMG, voor aardwetenschappers

Foto: Jeroen Peters
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Klifkust van submariene vulkanische afzettingen 
bij Kleftiko op het eiland Milos, Griekenland.
Foto: Jeroen Peters
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