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Dat vindt een associatie van weten-
schappers die de mogelijke komst 
van de Einstein Telescope naar 
deze regio voorbereidt. De weten-
schappers willen een gebied van 40
bij 40 kilometer in kaart brengen, 
1600 vierkante kilometer. De onder-
zoekskosten worden geschat op 
meer dan tien miljoen euro. Er is 
hiervoor inmiddels Europese subsi-
die aangevraagd bij het Interreg-
fonds Euregio Maas-Rijn. 
De universiteit van Luik neemt het 
voortouw in het onderzoek, dat on-
der meer wordt ondersteund door 
het Nationaal instituut voor subato-
maire fysica Nikhef. Instituten als 
de Universiteit Maastricht, de
RWTH in Aken, de KU in Leuven en
de TU in Eindhoven doen mee. 
KNMI en TNO zijn er ook bij betrok-
ken. 
Het KNMI is met name geïnteres-

WETENSCHAPPERS

‘Grote studie  
bodem regio’
MAASTRICHT
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

Er is te weinig bekend van de 
bodem in de Euregio. De onder-
grond in het gebied tussen 
Eupen, Aken, Luik en Maas-
tricht moet tot op grote diepte 
beter in kaart gebracht worden. 

seerd in de seismische gesteldheid 
van de bodem, in verband met de
kansen op aardbevingen. 
Het is de bedoeling om in het onder-
zoeksgebied een aantal dieptebo-
ringen te doen, tot ongeveer 300 
meter. Op dit moment vindt al één 
zo’n boring plaats in Terziet. Verder
wordt er gewerkt met seismiek:
sensoren op het oppervlak die tril-
lingen in de bodem registreren. De 
gegevens worden gecombineerd 
om een profiel van de bodem samen
te stellen. 
Over de geologie van het Heuvel-
land is nog vrij weinig bekend. Voor
bodemonderzoek was geen econo-
mische noodzaak omdat er nauwe-
lijks steenkool te vinden is. Net over
de grens in België zijn wel boringen
verricht, onder meer voor de win-
ning van zink, maar deze informatie
bleef vaak bedrijfsgeheim.
De analyse van de bodem in het 
Heuvelland kan op termijn gebruikt
worden om de exacte plek te bepa-
len waar de Einstein Telescope zou 
kunnen komen.
Het onderzoek kan ook informatie 
opleveren voor het winnen van
duurzame energie of bronwater. 

Personeel dat al bij mkb’ers in
dienst is, moet met de miljoenen ook
bijscholing kunnen krijgen, zo kon-
digen VVD, CDA, D66 en Christen-
Unie vandaag aan in een debat over
de arbeidsmarkt. 
Als werknemers up-to-date blijven,
stelt CDA-Kamerlid Pieter Heer-
ma, voorkom je een tekort aan ge-
kwalificeerd personeel én dat men-
sen aan de kant komen te staan om-
dat hun bedrijf verandert. VVD-
Kamerlid en initiatiefnemer Dennis
Wiersma: „Mensen zijn voor het 
mkb de belangrijkste waarde en 
met bijscholing kun je personeel in-
zetbaar houden.” Met de subsidie
moeten bedrijven in het mkb ook
aantrekkelijker worden als werkge-
ver, zegt Wiersma.
De bedrijven hoeven een opleiding 
niet helemaal alleen op te tuigen. Ze
kunnen daarvoor ook samenwer-
ken met een  mbo-school of particu-
liere opleider.  

DEN HAAG 
DOOR HANNEKE KEULTJES

Mkb krijgt 
geld voor 
scholing

48 MILJOEN

Het midden- en kleinbedrijf 
krijgt subsidie om zijn eigen 
personeel op te leiden. Met het 
geld kunnen de ondernemers 
bijvoorbeeld eigen bedrijfsscho-
len opzetten. De regeringspartij-
en maken daarvoor structureel 
48 miljoen euro vrij.

De Limburger
// maastricht-heuvelland

Troost
  FOTO ANP

Asielzoekster Zaahra wordt op het Binnenhof getroost door GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Defence for Children
serveerde daar gebak om te vieren dat dankzij de asieldeal van het kabinet nog eens ruim 600 kinderen van een 
kinderpardon profiteren. Zaahra, geboren in Irak en al elf jaar in Nederland, weet nog niet of ze bij de gelukkigen hoort.
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Keihard 
de diepte in

REPORTAGE
EINSTEIN TELESCOPEH

TERZIET

Ondergrondse vulkanen, tropisch moerasgebied en ‘fools 
gold’. De bodem van het Heuvelland zit vol verrassingen. 
In Terziet wordt een diepteboring gedaan om te onderzoeken 
hoe geschikt de ondergrond is voor de Einstein Telescope. 
Een complexe operatie.

H
TERZIET
DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

H et maalt. Het kraakt.
Het ratelt. Centime-
ter voor centimeter
verdwijnt een rond-
draaiende buis in de

bodem. Voorbij het dinotijdperk, de
steenkooltijd, het devoon, ver de 
diepte in. Lakenvelder koeien in een
weiland verderop staren onver-
stoord naar de enorme boorstelling
in het idyllische landschap. Boor-
meester Bart Caers van de Smet
Group trekt zijn capuchon over zijn
oren. Het sneeuwt. „Mooie plaats
hier om te werken. Maar de vorige 
plek was beter, toen stond ik bij de 
Dode Zee.” 
Overal ter wereld boort de Belgi-
sche Smet Group. In canyons, op 
zee of in de woestijn. Voor water-
putten, oliebronnen of geologisch 
onderzoek zoals hier in Terziet. De 
boring is nodig om te testen hoe ‘stil’
de bodem is. De fijngevoelige appa-
ratuur van de Einstein Telescope
moet zo min mogelijk blootgesteld 
worden aan trillingen. Een sensor 
die geplaatst wordt als het gat min-
stens 250 meter diep is, moet vast-
stellen of het Heuvelland in de 
Euregio inderdaad zo gunstig is als
gedacht. Boormeester Bart is tevre-
den. „De methode van boren is goed
nu, maar het zakt traag.” 
Frank Linde van het Nationaal insti-
tuut voor subatomaire fysica Nik-
hef bevestigt: „Als je lekker door-
boort kun je twintig meter op een
dag halen. Maar we hebben te ma-
ken met een lastige, gefractureerde
ondergrond. Het is niet zoals in de 
Alpen: als je eenmaal op rots zit, zit
je kilometers lang op dezelfde rots-
laag. Hier is altijd weer wat. Er
wordt heel consciëntieus en secuur

gewerkt. Maar snel gaat het niet.”
Meterslange stalen buizen verdwij-
nen op het terrein van landschaps-
camping Alleleyn aaneengekoppeld
in de grond; aan het uiteinde in de 
diepte de boorkop. De boormeester
‘speelt’ met een gewicht van twaalf-
duizend kilo dat op de boorkop rust;
elke steenlaag vergt een andere
druk, een andere aanpak. Soms 
wordt een roller bit gebruikt, dat be-
staat uit drie ronddraaiende snij-
delen met tandjes. Op andere 
grondlagen wordt de hamerboor in-
gezet, die boort en klopt tegelijk. 
Het systeem wordt gespoeld met 
water, dat in grote containers wordt
opgevangen. Ook kan perslucht in-
gezet worden, bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat loszittende stenen
uit de vele breuken en plooien in het
gat boven op de boorkop vallen. 

ScheefScheef
Er is veel aan gelegen om deze bo-
ring te laten slagen. Een eerste po-
ging in 2017, 80 meter verderop, om
een duidelijk profiel van de bodem 
te krijgen mislukte. De boorfirma - 
vooral bekend met Groningse gas-
boringen - had moeite met de kei-
harde bodem. De boor ging scheef 
en brak na 170 meter af. 
Het Heuvelland is een geologische 
uitdaging, een fascinerend stukje 
bodem. Er is nauwelijks iets van be-
kend. In tegenstelling tot de Mijn-
streek was er in het verleden geen
economische noodzaak om meer 
over de ondergrond te weten en 
bleef het zuidelijkste puntje van Ne-
derland buiten beeld. Een diepe put
vlak over de Belgische grens bij De

Planck bleek voor het onderzoek
naar de Einstein Telescope on-
bruikbaar. Frank Linde: „Hij was 
kaarsrecht tot tweehonderd meter 
en daarna waanzinnig scheef. Daar
konden we dus geen sensor in han-
gen. Dat was een onwijze tegenval-
ler.” Bij de boring in Terziet wordt 
goed gemonitord of het gat verticaal
is. Voor het nieuwe campingseizoen
van start gaat op 1 maart moet de
klus afgerond zijn. 
Geohydroloog Bjorn Vink van An-
tea Group, die de boring begeleidt, is
enthousiast. „Het zou me niets ver-
bazen als we hier in stukken aan het
boren zijn die nog nooit zijn aange-
boord. Het goede nieuws tot nu toe 
is dat de bodem van dit massief heel
geschikt lijkt voor tunnelbouw en 
geschikt is om trillingsvrij te wer-
ken. Het is enorm hard, net geen
graniet, met een dempende boven-
laag. Maar het is lastig boren omdat
we in een soort kreukelzone liggen.”
Vink legt uit. Door verschuivingen 
van lagen op de aarde  liggen allerlei
grondlagen die elders in Nederland
niet of op heel grote diepte voorko-
men, hier redelijk aan de oppervlak-
te. „En we hebben enorme hiaten in
de tijd. Boven op het maaiveld mis-
sen we de laatste 83 miljoen jaar tot
heden.” 
Er zijn ijstijden gepasseerd, onge-
kende erosie, verschuivende aard-
platen. Er zijn aanwijzingen dat er 
gebergte is geweest, vulkaanactivi-
teit zelfs. Het Heuvelland had 200 
miljoen jaar geleden bijvoorbeeld
een woestijnklimaat met dinosau-
riërs. „Wat hier nu ligt, lag ruim 360
miljoen jaar geleden rond de eve-
naar bij de monding van de Amazo-
ne.” Uit eerdere metingen en het
gruis en de stenen die bij de boring
vrijkomen, kan Vink van alles op-
maken. Er is pyriet uit de bodem ge-

komen, fools gold genoemd omdat 
het vaak voor goud aangezien
wordt. En mica, dat gebruikt wordt
in kachelruitjes en elektronica. De 
mica komt waarschijnlijk uit een 
granietmassief dat ooit hierheen
gespoeld is vanuit Noord-Limburg. 
„Je kunt Terziet dan zien als een
soort subtropisch paradijselijk 
strand met boomvarens. De zee was
vol gevaarlijke primitieve haaien en
er kropen zeer grote schorpioenen 
rond op het land. Paddenstoelen 
konden wel vier meter hoog worden
in die tijd!” Dat de Euregio geregeld
(lichte) aardbevingen kent, hoeft 
volgens Vink geen probleem te zijn.
De detector kan aardbevings-
bestendig gebouwd worden. Tij-
dens een eventuele beving en na-
schokken is de detector alleen even
‘blind’ voor zwaartekrachtgolven. 

Natuurwaarden

REAGEREN? 
vikkie.bartholomeus@delimburger.nl

Natuurwaarden
Grofweg 1000 euro per meter kost 
de boring. Met bijkomende kosten 
en de vorige boring gaat de rekening
richting een miljoen. De gegevens 
van de boring zijn nodig om de geza-
menlijke kandidatuur van België,
Nederland en Duitsland te bevesti-
gen. In 2021 beslist het Europese
instituut Esfri of de Einstein Tele-
scope gerealiseerd wordt. Pas daar-
na kunnen landen of consortia van 
landen kenbaar maken of ze de tele-
scoop in hun regio willen. Als alles
meezit, wordt in 2022 een besluit ge-
nomen. Sardinië is een geduchte
concurrent. De verwachting is dat 
kandidaat Hongarije  op korte ter-
mijn afhaakt. 
De Einstein Telescope zal tussen de
tweehonderd en driehonderd me-
ter diepte komen. Frank Linde be-
nadrukt dat de natuurwaarden van
de regio heilig zijn. Het gebied moet
zo veel mogelijk ontlast worden. Al-
leen op de drie hoekpunten zal iets
zichtbaar zijn in het landschap, al
kunnen deze gebouwen ook verzon-
ken in de grond liggen of worden ge-
camoufleerd door groen. De data 
uit de Einstein Telescope worden
niet ter plekke verwerkt, maar wor-
den verstuurd naar een zogenaamd
host lab, waar de wetenschappers 
huizen. Als de detector operatio-
neel is, zullen er in totaal meer dan
duizend onderzoekers aan werken, 
waarvan een deel in het host lab. 
„Dat lab kan ook bij de Universiteit 
Maastricht liggen, bij de RWTH in 
Aken of in Luik. Dat is voor de we-
tenschappers ook veel leuker. Dan 
kunnen ze tussen de middag even de
stad in lopen in plaats van tussen de
koeien te staan.”

Einstein Telescope

Met de Einstein 
Telescope kan 
onderzoek gedaan 
worden naar 
zwaartekrachtgol-
ven, rimpelingen in 
de ruimte die 
veroorzaakt worden 
door krachtige, 
explosieve gebeur-

  ILLUSTRATIE NIKHEF

tenissen in het 
heelal zoals een 
botsing van zwarte 
gaten of de 
ontploffing van een 
ster. Het is een 
nieuwe manier om 
naar de ruimte te 
kijken. Zwaarte-
krachtgolven 
kunnen gemeten 
worden met 
fijngevoelig 
laserlicht in een 

driehoek van 10 
kilometer lange 
tunnels. De Einstein 
Telescope moet 
tussen de tweehon-
derd en driehon-
derd meter diepte 
komen, ergens in 
het gebied tussen 
Maastricht, Aken en 
Luik. De bouw van 
de detector kost 
ruim een miljard 
euro.

Maastricht

Heerlen

Eupen

Terziet

Gebied waar 
Einstein Telescope
mogelijk komt

Aken

België

Duitsland

De boorstellage 
bij Terziet met 
onder boor-
meester Bart 
Caers.                   
FOTO BJORN VINK


