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VOORWOORD
Wat doen we eigenlijk allemaal in onze bodem en welke kennis
gebruiken we daarbij? Het zijn vragen die de meeste Nederlanders
zich nooit stellen. De grond onder onze voeten is voor hen een grote
onbekende. Maar voor de Geologische Dienst Nederland - TNO (hét
kennis en informatiecentrum over de Nederlandse ondergrond) is het
beantwoorden van vragen over de ondergrond een kernactiviteit. In
dit boek laten we zien hoe we kennis en informatie van de ondergrond
ontwikkelen en tonen we enkele belangrijke toepassingen van deze
kennis.
De ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van Noordzee,
met de daarin voorkomende natuurlijke hulpbronnen, vormt een stevig
fundament voor het welzijn en de welvaart van onze samenleving.
Aardgas, aardolie en aardwarmte dragen bij in de energievoorziening, zoet
grondwater is de belangrijkste bron voor schoon drinkwater en zilverzand
verwerken we in tandpasta en wasmiddelen. Het gebruik van de ondergrond
is multifunctioneel. Om bovengronds ruimte te sparen, leggen we tunnels
aan en stoppen we kabels en leidingen in de ondergrond. We slaan gas op
in lege velden en denken na over het opbergen van CO 2 in de ondergrond.
Dat intensieve gebruik van de ondergrond, dwingt ons meer en meer
bewust te worden van de wijze waarop we de ondergrond duurzaam kunnen
beheren en gebruiken.
De Geologische Dienst Nederland - TNO en haar voorgangers, zijn al
meer dan een eeuw lang actief in het systematisch verkennen van de
ondergrond. Het toepasbaar maken van de verkregen kennis is daarbij altijd
het primaire doel. Krachtige databases, geografische informatiesystemen
driedimensionale ondergrondmodellen stellen ons in staat deze kennis
snel en efficiënt beschikbaar te maken voor de samenleving. De komende
jaren zal de Geologisch Dienst Nederland -TNO haar Organisatie verder
innoveren en gereed maken voor de invoering van de Basis Registratie
Ondergrond (BRO). Deze wet regelt de inwinning, het beheer, onderhoud
en de toegankelijkheid van gegevens en kennis van de Nederlandse
ondergrond. De BRO vormt, samen met de Mijnwet uit 2003, de wettelijke
basis voor de taken van de Geologische Dienst Nederland.
TNO gaat met haar unieke expertise en de gedrevenheid van haar
medewerkers de uitdaging aan om, voor alle belanghebbenden, de kennis
en informatie van de Nederlandse ondergrond beschikbaar te maken.
Ik wens u veel leesplezier.
Mart van Bacht
Directeur
Geologische Dienst Nederland - TNO

Geologische Dienst Nederland -TNO
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Inleiding
Het vlakke land aan de Noordzee, waar Rijn, Maas en Schelde hun
monding hebben, is een jong stukje van de Aarde waar de mens al
lange tijd invloed op uitoefent. Zo sterk zelfs dat de mythe vertelt dat
de mensen die daar wonen hun eigen land hebben geschapen. Maar
zo eenvoudig is dat niet. Dit deel van de aardkorst heeft een immens

.4

lange en bewogen geschiedenis. Het lage land aan de Noordzee is in
10 miljoen jaar opgebouwd door rivieren die sediment achterlieten in
uitgestrekte deltagebieden. Maar er is meer, op diepten van honderden
meters tot enkele kilometers liggen landschappen begraven uit lang
vervlogen tijden die een lange reis over de aardbol hebben gemaakt.
Meer dan eens lag het land op de bodem van de zee, zijn delen
gebroken door aardbevingen en is in IJstijden de grond diep bevroren
geweest. Het samenspel van lange tijd en geologische processen heeft
uiteindelijk geleid tot het unieke landschap dat wij bewonen.
Boven- en ondergrond van dat landschap worden intensief gebruikt en
we kijken voortdurend naar mogelijkheden om, de rijkdommen die het
landschap en de ondergrond bieden te gebruiken: voor de winning van
energie, water, bouwgrondstoffen of de productie van voedsel. Intensief
gebruik van Aarde en landschap heeft ook een keerzijde: er wordt afval
geproduceerd, bodem en grondwater raken vervuild en de natuurlijke
omgeving wordt teruggedrongen door de behoefte aan ruimte voor
gebouwen en infrastructuur. We vragen ons af welke effecten ingrepen
in de ondergrond op het natuurlijk milieu hebben en hoe we die kunnen
voorspellen. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat het gebruik van
de ondergrond om duurzame oplossingen vraagt. Maar ook zijn we
nieuwsgierig naar het ontstaan van ons landschap en de ondergrond.
Waarom bestaan de heuvels van de Veluwe uit zand, hoe komt het dat de
bodem van West-Nederland daalt en waar is het grondwater van goede
kwaliteit om te drinken?
Voor de antwoorden op dergelijke vragen is geologische kennis nodig.
Kennis over hoe de ondergrond is samengesteld, welke eigenschappen
ze heeft en hoe ze zich gedraagt onder natuurlijke omstandigheden of
als gevolg van menselijk handelen. De Geologische Dienst Nederland
beheert en ontwikkelt die kennis en informatie over de ondergrond, verricht
onderzoek naar de natuurlijk hulpbronnen die de ondergrond biedt, is
betrokken bij de ontwikkeling van verschillende gebruiksmogelijkheden van

6
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de ondergrond en werkt mee aan aan de ontwikkeling van een duurzaam
en veilig gebruik en beheer van de ondergrond. Door de inzet van moderne
informatietechnologie kunnen we de kennis over de ondergrond op alle
mogelijke manieren beschikbaar maken: van complexe digitale modellen tot
een eenvoudige beschrijving van een gesteentelaag. Dat vereist inspelen
op de wensen van gebruikers van geologische informatie en de ontwikkeling
van gebruiksvriendelijke toepassingen die via het internet toegankelijk zijn.
In deze brochure geven we voorbeelden van de kennis en informatie die
de Geologische Dienst Nederland in huis heeft en hoe die voor praktische
doeleinden kan worden ingezet.
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Kennis en informatie

e

De Geologische Dienst Nederland beheert en verstrekt grote
hoeveelheden ruwe' data. Het betreft onder meer meetgegevens van
boringen, sonderingen, geofysische opnamen, grondwaterstanden
en laboratoriumanalyses van bodemmonsters en grondwater. Door
interpretatie en analyse wordt geologische kennis aan de data
toegevoegd en vastgelegd in geologische en hydrogeologische
ondergrondmodellen, geologische kaarten en schematisaties
van de ondergrond. De data, kennis en modellen behoren tot de
basisinformatie die de Geologische Dienst Nederland beheert en is, via
de websites www.dinoloket.nl en www.nlog.nl , gratis toegankelijk voor
derden.

ls

Er is een grote verscheidenheid aan basisinformatie en verschillende
aspecten daarvan worden in het thema Kennis en informatie toegelicht.
Over het gebruik van de informatie als bouwsteen voor onderzoek of
een op maat toegesneden product worden voorbeelden getoond in de
andere thema's van dit boek.
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DINO: Gegevens over de
ondergrond van Nederland
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Betrouwbare gegevens over de ondergrond zijn bittere noodzaak om
weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het gebruik en
beheer van ons land - land' dat zich uitstrekt tot ver in de Noordzee.
In het vlakke Nederland, met slechts enkele 'speldenknoppen' aan echt
gesteente, is informatie over de ondergrond gemakkelijk te vinden. Alle
kennis en informatie die we hebben - van 100 jaar oude boorgegevens
tot recent geofysisch onderzoek - zijn opgeslagen in het digitale archief
fl INlfl
/ n n nv, In4nrm.,ttn Klarinrinndc.n flnrinrnrnnrl\ tg,n tin flnnlnnscrhn
II fl./ \LJC1LQ CII IIIIJI II IGLIC 1 MCUCI 101 fl.400 ..JI 11.401 3I LII ILI/ VOl 1 '.40 '..A0UllJIOL#1 0
Dienst Nederland (GDN)
:)e d.tabase

samenstelling van de ondiepe

In DINO zit alle informatie die

ondergrond (tot ± 500 m diepte)

vroeger opgeslagen was in een

komt uit boringen en sonderingen

reeks los van elkaar staande

die uitgevoerd zijn op het vasteland

archieven, waarvan sommige al

en op het Nederlands deel van de

meer dan 100 jaar oud waren.

Noordzee. Het belangrijkste deel

Deze oude, analoge archieven zijn

van een boring is de beschrijving

inmiddels geschiedenis. Sinds de

van de sedimenten waar doorheen

jaren 1980/90 zijn ze gedigi-

geboord is. Zijn er gegevens van

taliseerd en gestandaardiseerd,

specialistische meetapparatuur

opgenomen in DINO, het

in het boorgat of is er laborato-

basisarchief van de GDN.

riumonderzoek aan grondmonsters

De belangrijkste gegevens zijn

uitgevoerd, dan worden die ook

afkomstig van grondboringen,

opgenomen in DINO. Sonderingen

grondwaterstanden en data die

geven informatie over de fysische

onder de Mijnwet valt. Al deze

eigenschappen (o.a. draagkracht

informatie is toegankelijk voor

en samendrukbaarheid) van de

derden en kan gebruikt worden

ondergrond. Het gegevensbestand

voor specialistisch of toegepast

voor de ondiepe ondergrond bevat

onderzoek.

ook geofysische opnames zoals

DINO bevat niet alleen informatie

geo-elektrische metingen, seismiek

uit de eigen archieven; de

en side-scansonar.

database wordt in toenemende
mate gevoed met informatie die

De diepe ondergrond

rechtstreeks van derden komt

Gegevens over de diepe

(bijvoorbeeld waterschappen,

ondergrond (dieper dan 500 m)

oliemaatschappijen). Het enige

zijn vooral afkomstig van bedrijven

archief van de Geologische Dienst

die zoeken naar aardolie, aardgas,

Nederland dat onmogelijk digitaal

steenzout of aardwarmte. Deze

kan worden gemaakt, is de grote

bedrijven zijn in het kader van de

collectie boormonsters in het

Mijnbouwwet verplicht om hun

Centraal Kernhuis. Dat materiaal

gegevens beschikbaar te stellen

blijft analoog' opgeslagen.

aan de GDN. De informatie blijft vijf
jaar confidentieel.
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De ondiepe ondergrond

Daarnaast beheert DINO ook

De meeste kennis over de

de productiegegevens van de

winning van delfstoffen op grote

gebruikt om het gedrag van het

dieptes. de berekeningen van de

grondwater-systeem te bestuderen

olie- en gasreserves en de daarbij

en te voorspellen. Ook chemische

behorende vergunningen.

analyses van grondwater en

Grondwaterstanden
ondergrondmodellen

en provinciale meetnetten, zijn

DINO bevat ook de grondwater-

Alle geologische kaarten en digitale

bodem afkomstig van landelijke
opgenomen in DINO.

standen van de afgelopen ca. 70

ondergrondmodellen die gemaakt

jaar, afkomstig van tienduizenden

zijn met gegevens uit DINO worden

peilputten verspreid over

eveneens opgenomen in de

Nederland. Deze gegevens worden

database.
www.dinoloket.nl
www.nlog.nl

----:
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BRO: De ondergrond
informatiecentrale
De realisatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vormt een
nieuwe stap in het digitaal ter beschikking stelten van informatie
over bodem en ondergrond. Essentieel voor het register is dat
gebruikers via webdiensten relevante ondergrondgegevens in eigen
systemen en applicaties kunnen inlezen. De GDN is aangewezen als
registerbeheerder van de BRO.
°O: Basisregistratie Ondergrond
De overheid werkt aan het opzetten
van een stelsel van databases
waarin alle gegevens staan die
noodzakelijk zijn om ons land te
besturen. Alle overheden - van laag
tot hoog - moeten te zijner tijd hun
informatie halen uit deze basisregistraties'. Voorbeelden zijn de BRK
(Basisregistratie Kadaster), BRT
(Basisregistratie Topografie) en
BRV (Basisregistratie Voertuigen).
Voor de ondergrond wordt de
BRO opgezet: Basisregistratie
Ondergrond. Hierin komen alle
openbaar toegankelijke gegevens
uit DINO en Bis Nederland, het
Bodem Informatie Systeem van
Alterra uit Wageningen. De BRO
zal onder verantwoordelijkheid
vallen van het ministerie van l&M
(Infrastructuur en Milieu). De
Geologische Dienst Nederland
wordt beheerder.
Geautomatiseerde uitwisseling
De BRO zal alle Openbare
informatie gaan bevatten over
de bodem en ondergrond van
Nederland. Alle bedrijven die in het
publieke domein informatie vergaren
over bodem en ondergrond, zijn
verplicht om die gegevens aan te
bieden aan de BRO. Daar staat
tegenover dat deze bedrijven ook
gebruik mogen maken van alle
gegevens die in het register komen
te staan. Naast de meetgegevens
12
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van bodem en ondergrond bevat de
BRO ook de modellen die gemaakt
zijn op basis van die gegevens.
Met het stelsel van basisregistraties wil de overheid op een
eenduidige manier vorm geven
aan haar publieke informatie. Alle
aangesloten overheden krijgen
toegang tot de basisregistraties. die
volledig geïntegreerd zullen worden
in de software van de overheden.
De gebruiker zal daardoor niet
merken dat de data niet in het eigen
systeem zijn opgeslagen.
De uitwisseling van gegevens
verloopt via webdiensten zonder
tussenkomst van menselijk
handelen. Een webservice maakt
het mogelijk om op afstand een
dienst op te vragen aan een
server zoals het maken van een
berekening of het leveren van
gegevens. De eindgebruikers
worden zo automatisch voorzien
van relevante informatie. Het is
dus van groot belang dat er een
goede aansluiting is tussen alle
basisregistraties. Zo is het mogelijk
om de ligging van boorpunten
uit de BRO aan te geven op
een topografische kaart uit cie
Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT),
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Omgaan met uitzonderlijk
grote datastromen (LOFAR)
LOFAR (Low Frequency Array) is een gevoelige radiotelescoop in NoordNederland die opgebouwd is uit een netwerk van duizenden sensoren.
Het is een initiatief van de Nederlandse sterrenkundigen verenigd in
ASTRON (Netherlands lnstitute for Radio Astronomy),bedoeld om het
prille begin van ons heelal te onderzoeken. Maar daarnaast levert LOFAR
ook gegevens over de aardkorst die nuttig zijn voor geowetenschappers
en landbouwkundigen.LOFAR brengt onderzoeksgebieden uit de ICT,
astrofysica, geofysica en landbouwkunde samen. De Geologische Dienst
Nederland is nauw betrokken bij de opslag en verwerking van de enorme
hoeveelheden digitale data die LOFAR genereert.
Een bijzondere radiotelescoop

en de effecten van gaswinning.

De radiotelescoop die voor LOFAR

Binnen LOFAR werken de

ontwikkeld is, bestaat uit een

Geologische Dienst Nederland,

netwerk van duizenden sensoren

het KNMI en de TU-Delft nauw

die geplaatst zijn over een gebied

samen aan de ontwikkeling van

met een diameter van 100 kilometer

deze geowetenschappelïjke

Aansluiting met vergelijkbare

toepassingen

netwerken in andere landen brengt
de diameter van het netwerk op

ICT-infrastructuur

1000 kilometer en daarmee is

In de testvelden van LOFAR

LOFAR honderdmaal gevoeliger

worden enorme hoeveelheden

dan de huidige telescopen.

data gegenereerd die via een

LOFAR genereert complexe en

glasvezelnetwerk terechtkomen

multi-dimensionale datasets.

bij het rekencentrum in Gronin

Grensverleggend lOT-onderzoek

Voor één testveld kan dat

is nodig om die te verwerken, er

meerdere Terabytes aan data

patronen in te herkennen en ze

week bedragen. De in Groningen

interactief te visualiseren.

beschikbare rekenkracht wordt door
middel van slimme rekenmethodes

Aardwetenschappelijke relevantie

aangewend om een significante

Naast signalen uit het heelal

datacompressies te bereiken. De

kunnen de aan LOFAR gekoppelde

gereduceerde datasets worden

seismische sensoren ook gegevens

vervolgens doorgestuurd naar

verzamelen over de structuur van

Utrecht om in een permanente

de aardkorst tot op grote diepte

database opgeslagen te worden

(30 km). Daarnaast registreert

voor vervolgstudies.

LOFAR natuurlijke en door de

14
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mens geïnduceerde trillingen in

Voor het visualiseren van de data

de aardkorst. Ook is het mogelijk

en om 'live' mee te kunnen kijken,

om, over langere tijd gezien,

zijn bij de GDN webapplicaties

veranderingen in de ondergrond te

ontwikkeld waarmee gebruikers

registreren.

via internet toegang hebben tot

Voor het aardwetenschappetijk

de LOFAR-velden. Gebruikers

onderzoek betekent dit dat er

van het netwerk kunnen zo live

nieuwe kennis ontwikkeld kan

meekijken met de experimenten

worden over, bijvoorbeeld, de

die in de testvelden worden

opbouw van de ondergrond,

uitgevoerd. Er zijn 16 basisvelden

bodemdaling, watermanagement

met elk 24 kanalen en één groot

t-

veld met 384 seismische kanalen.

Het LOFAR sensornetwerk is een

De directe verbindingen met de

duurzame onderzoeksfaciliteit

testvelden maken het ook mogelijk

die meerdere decennia

om, afhankelijk van het soort

gebruikt kan worden. Voor de

experiment, sensoren optimaal in

geowetenschappen betekent dat

te stellen. Op die manier is een

ongekende mogelijkheden om meer

optimale configuratie en monitoring

begrip te krijgen over het gedrag

van de velden mogelijk.

van de ondergrond.

iii)

•
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Driedimensionale modellen
van de ondiepe ondergrond

-

Voor een duurzame inrichting van Nederland, waarin stedenbouw,
landbouw, natuurbeheer en recreatie concurreren met mobiliteit,
waterbeheer en de winning van grondstoffen, is een grondige kennis
van liet bovenste deel van de ondergrond van groot belang. Voor de
ondiepe ondergrond (tot 500 meter diepte) heeft de GDN vier modellen
ontwikkeld. Uitgangspunt voor deze modellen zijn de honderdduizenden
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boringen en sonderingen in de DINO database.
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Ondergrondmodellen gebruiken

REGIS-11 (REgionaal Geohydro-

alle beschikbare kennis om een

logisch InformatieSysteem) is de

zo waarheidsgetrouwe weergave

hydrogeologische verfijning van

te maken van die ondergrond.

het DGM waarbij elke geologische

Ze voorspellen de opbouw en

eenheid (formatie) is onderverdeeld

eigenschappen van de lagen,

in goed doorlatende (zandige) en

inclusief de daarin aanwezige

slecht doorlatende (kleiige) lagen.

S'

gassen en vloeistoffen.

Deze lagen hebben gemiddelde

•5•

De modellen vormen de

geohydrologische parameters

geïntegreerde geologische

toegekend gekregen voor toepas-

basisinformatie. Door ze te

singen in grondwaterstudies.

koppelen aan andere databases,
kunnen ze gebruikt worden om

GeoTOP geeft een gedetailleerd

specifieke vragen te beantwoorden,

driedimensionaal beeld van de

zoals risico's van ingrepen in de

ondergrond tot een diepte van 30

ondergrond, de aanleg van boven-

meter onder maaiveld, het door

en ondergrondse infrastructuur,

de mens meest intensief benutte

de winning van grind, zand, klei,

deel van de ondergrond. Het is een

kalksteen en grondwater, het

verfijning van de bovenkant van

voorspellen van bodemdaling of

DGM en REGIS-Il. In dit model is

het toepassen van Warmte-Koude-

de ondergrond in miljoenen voxels

Opslag (WKO).

(blokjes) van 100 x 100 x 0,5 m
opgedeeld. Iedere voxel bevat

De modellen

informatie over de grondsoort en

In het Digitaal Geologisch Model

daarmee samenhangende fysische

(DGM) is de ondergrond van

en chemische eigenschappen.

Nederland opgebouwd door de
lithostratigrafische eenheden in de

Het vierde model is NL3D, een

ondergrond van een diepte van

lage resolutie variant van GeoTOP

500 meter tot aan het maaiveld

met voxels van 250 x 250 x 1 m.

digitaal op elkaar te stapelen.

NL3D geeft voor heel Nederland

Het DGM geeft door middel van

informatie over de bodemopbouw

dikte- en dieptevlakken inzicht

tot een diepte vn 50 m,

in de laagopeenvolging, waarbij
de ruimtelijke samenhang van de

16
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eenheden op regionale schaal wordt

Uit de modellen kunnen voor

verduidelijkt in kaartbeelden en

specifieke doeleinden uitsneder

profielen.

worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld

1

de zandhoudende geulsystemen
van Rijn en Maas in de Holocene
deklaag van Zuid-Holland.
Het model toont dan waar op
verschillende diepten door kleien veenpakketten omgeven
doorlopende zandpakketten
('zandbanen') voorkomen en geeft
tegelijkertijd informatie over de
korrelgroottesamenstelling van het
zand.
De ondergrondmodellen zijn voor
iedereen vrij beschikbaar via
internet.
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Kaarten en modellen
van de diepe ondergrond
Een van de taken van de Geologische Dienst Nederland is het beheren
en verwerken van gegevens over de diepe ondergrond (dieper dan
500 meter) van Nederland en het Nederlands deel van de Noordzee.
De olie- en gasindustrie is de grootste leverancier van deze gegevens,
die opgeslagen worden in DINO. De GDN gebruikt deze informatie om
driedimensionale geologische modellen te ontwikkelen tot een diepte
van 4 â 5 duizend meter. Modellen die van groot belang zijn voor
de olie- en gasindustrie maar die ook bijdragen aan de ontwikkeling
van nieuwe vormen van duurzame energie, zoals de winning van
aardwarmte.
.tla5 van de diepe ondergrond

van de belangrijkste Mesozoïsche

In 1985 kreeg de GDN de opdracht

structuren, die bepalend geweest

van het Ministerie van Economische

zijn voor de ontwikkeling van olie-

Zaken om een consistent en

en gasreservoirs. Van Laat Perm tot

regionaal geologisch raamwerk

en met het Neogeen onderscheiden

samen te stellen voor de diepe

de modellen tien belangrijke

ondergrond (dieper dan 500 m)

stratigrafische eenheden.

van het vasteland van Nederland.

Een groot deel van de kennis over

Het resultaat is gepubliceerd in 15

de diepe ondergrond is gebaseerd

kaartbladen (schaal 1:250.000) die

op seismische gegevens. Laag-

als atlassen met losse kaartbijlagen

grenzen, perioden van erosie of

zijn uitgebracht. Elk kaartblad laat

nondepositie en breukstructuren

de periode van het Paleozoïcum

zijn geïnterpreteerd met behulp

tot en met Cenozoïcum zien, met

van seismiek. Boringen geven

diepte- en diktekaarten, geologische

directe informatie over gesteenten

profielen, eigenschappen van

en de aanwezigheid van olie of

de stratigrafische eenheden en

gas. Nieuwe technieken, zoals

biostratigrafische informatie over

digitale snelheidsmetingen en

ouderdommen en paleomilieu.

hoge resolutie seismiek hebben de

In 2004 zijn de resultaten van

betrouwbaarheid van de modellen

dit project samengevat in de

aanzienlijk vergroot.

Geological Atlas of the Subsurtace

Het modelleren van de ontwikkeling

of the Netherlands - onshore.

van het Noordzeebekken door de
tijd heen is een belangrijke stap op

Modellering van het
Noordzeebekken

weg naar een 4D-model.

Het onderzoek naar de diepe

eigenschappen van gesteenten

ondergrond van het Nederlands

en vloeistoffen te combineren

Continentaal Plat (NCP) startte

met de geschatte dikte van

in 2005. Het ministerie van

de oorspronkelijke afzettingen

Economische Zaken gaf zo een

(d.w.z. voor dat erosie optrad) is

nieuwe impuls aan verkenning

een 3D begravingsgeschiedenis

naar en productie van olie

gereconstrueerd. Deze

en gas. Het NCP is in zeven

reconstructies zijn van groot

gebieden opgedeeld op grond
18
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Door alle kennis over de

A

/
belang om de ontwikkeling van

vasteland te verwerken in 3D- en

aardoliesystemen te doorgronden.

4D-modellen. Hier ligt de aandacht

Modelgebieden
Kaartbladen

2C

niet op het Mesozoïcum, zoals
3D- en 4D- modellen

onder de Noordzee, maar op het

De groeiende aandacht voor

Paleozoïcum en Tertiair omdat de

aardwarmte leidt op het ogenblik

gesteentes uit die perioden in de

ook tot nieuwe vragen over

Nederlandse ondergrond moge-

de diepe ondergrond van het

lijkheden bieden voor de

2A
L

:

vasteland. De interpretatie- en

winning van niet-conventionele

modelleringstechnieken die

energiebronnen.
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ontwikkeld zijn voor de diepe
ondergrond van het Nederlands
Continentaal Plat, gebruiken
we nu om de papieren kaarten
van de ondergrond van het
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Over 'ondergrondse
rivieren'
De grotten van Han, gelegen in de Belgische Ardennen, trekken
aarlijks vele bezoekers. waaronder een groot aantal Nederlanders. De
boottocht op de ondergrondse rivier vormt daarbij een hoogtepunt die
in de herinnering gegrift blijft. Menigeen wordt hierdoor, als het gaat om
grondwater', onbewust op het verkeerde been gezet.

--

.-

/

Alleen in het uiterste zuiden van

van ons drinkwater wordt uit

ons land, in Zuid-Limburg, zijn

grondwater bereid). Maar ook

door oplossing van kalksteen

waterbeheerders, waaronder de

spleten ontstaan waar een deel

waterschappen en de provincies,

van het grondwater doorheen

hebben deze kennis hard nodig

stroomt. Dat wil niet zeggen dat

om een optimaal grondwaterpeil

er in de rest van ons land geen

en goede grondwaterkwaliteit na te

grondwater is; in tegendeel, vaak

streven. Net als de hydroloog die

bestaat de ondergrond voor meer

een bemaling moet berekenen om

dan een derde deel uit grondwater.

een bouwput droog te houden, of de

Dit bevindt zich niet in grotten of

ontwerper van een energiebespa-

gangen, maar in de open ruimtes

rend warmte- en koude-opslag-

tussen de grind-, zand-. klei- en

systeem in de ondergrond.

veendeeltjes waar de ondergrond
van Nederland zo rijk aan is. Nu

Hydrogeologisch model RE€VS

verschilt het aandeel en de vorm

Het in kaart brengen van water-

van de open ruimte (poriën) per

voerende en slecht doorlatende

grondsoort, waardoor de snelheid

lagen en het interpreteren van de

waarmee het grondwater tussen

mate van doorlatendheid van deze

de deeltjes door kan stromen,

lagen vormt één van de kerntaken

de doorlatendheid, ook varieert.

van de Geologische Dienst

Grind- en zandlagen hebben

Nederland. Deze zogenaamde

veelal een hoge doorlatendheid

hydrogeologische karteringen, zijn

en worden daarom ook watervoe-

vanaf het eind van de jaren 1980

rende lagen genoemd. Ze vormen

uitgegroeid tot één landsdekkend

de 'ondergrondse rivieren' van ons

3D hydrogeologisch model van de

land. De doorlatendheid van klei- en

Nederlandse ondergrond: REGIS.

veenlagen is daarentegen laag, het

"Waar en op welke diepte komen

zijn de slechtdoorlatende lagen.

watervoerende lagen voor en wat
is de doorlatendheid?" zijn vragen

20
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Grondwater en drinkwater

die met dit model te beantwoorden

Weten waar zich watervoerende

zijn. In het model worden 128

en slecht doorlatende lagen in

watervoerende en slechtdoorlatende

de ondergrond bevinden, op

lagen onderscheiden.

welke diepte, hoe dik ze zijn en

Door nieuwe kennis en aanvullende

hun specifieke eigenschappen,

gegevens groeit het inzicht in de

is van groot belang voor onze

hydrogeologische opbouw van de

drinkwatervoorziening (ca. 60%

ondergrond. Zo is de Geologische

- heterogene deklaag
watervoerende lagen
slecht doorlatende seen

Dienst Nederland enkele jaren
geleden gestart met een boor- en
meetcampagne om systematisch
informatie te verzamelen over de
eigenschappen. waaronder de
doorlatendheid, van de bovenste 30
meter van de ondergrond. Periodiek
worden daarom nieuwe, verbeterde
versies van REGIS uitgebracht. Net
als een ontdekkingsreiziger, leren
we daarmee onze 'ondergrondse

/

rivieren' steeds beter kennen.
Kennis die nodig is voor een
duurzaam gebruik en beheer van
ons grondwater.
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Het peilen van
grondwater
Al meer dan 50 jaar wordt in Nederland de stand van het grondwater
nauwkeurig gemeten. Tienduizenden peilputten geven via de satelliet
informatie door die in DINO wordt opgeslagen. Met deze gegevens zijn
de grondwaterstromingen in Nederland in kaart gebracht en kunnen
veranderingen snel herkend worden. Het is informatie die nodig is om
schoon drinkwater en droge polders te kunnen garanderen, maar die
net zo belangrijk is voor de ontwikkeling van duurzame natuur en goede
landbouwgronden.
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Te hoge grondwaterstanden

is geen statisch gegeven, maar

leiden daarentegen tot overlast en

verandert door de seizoenen. In de

maatschappelijke schade omdat

winter - normaal de periode met

kelders kunnen onderlopen en het

een overmaat aan neerslag - staat

land niet bewerkt kan worden. Een

het grondwater vaak tot vlak onder

goed grondwaterbeheer is niet

het maaiveld, terwijl 's zomers

simpel.

- wanneer het doorgaans droger

cy

•

De stand van het grondwater

•

is - het grondwater veel lager staat.

Trends in grondwaterstanden

Kennis van de seizoensgebonden

Met het monitoren van het

variaties is van direct belang voor

grondwater zijn tijdreeksen van

de landbouw en de natuurontwikke-

tientallen jaren opgebouwd

ling. De stand van het grondwater

op vele duizenden locaties in

kan door de mens worden beïnvloed

Nederland. Met die informatie is

door grondwaterwinning, bemaling,

het mogelijk om karakteristieke

of verstedelijking.

kenmerken van de beweging van
het grondwater vast te stellen,

22
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Hoge en lage grondwaterstanden

ruimtelijke patronen te herkennen

Grondwater is in Nederland de

en trendmatige veranderingen te

belangrijkste bron voor drinkwater,

analyseren. Belangrijke kenmerken

maar het wordt ook gebruikt in

zijn bijvoorbeeld de hoogste en

de industrie en de landbouw.

laagste grondwaterstand die in een

Om voldoende grondwater van

bepaald gebied zijn te verwachten

voldoende kwaliteit te kunnen

als gevolg van het jaarlijkse

blijven garanderen, is de onttrekking

seizoenspatroon. Die kennis is

ervan aan regels gebonden, en

niet alleen van belang voor de

wordt het nauwkeurig gemonitord.

landbouw en natuurontwikkeling,

Daarnaast is informatie over

maar ook voor het ontwerpen

de grondwaterstand van groot

van nieuwe woonwijken en

belang voor een goed beheer

infrastructuur. De meetgegevens

van de ondergrond. Te lage

geven inzicht in de reactie van

grondwaterstanden zorgen voor

het grondwater op veranderingen,

zettingen en bodemdaling met alle

zoals de verlaging van een

gevolgen van dien voor huizen,

polderpeil, of grondwaterwinning.

dijken, infrastructuur en verdro-

Op basis van die informatie kunnen

ging in natuurgebieden. Rottende

voorspellingen worden gedaan over

heipalen zijn een berucht voorbeeld

het verloop van de grondwaterstand

van te lage grondwaterstanden.

in de toekomst. Hoe langer de

tijdreeksen, deste nauwkeuriger de
voorspellingen zijn over het lange
termijn gedrag van het grondwater.
Een van de belangrijke uitdagingen
van nu is het voorspellen wat voor
invloed de klimaatveranderingen op
het grondwatersysteem kan hebben.
Zowel nationaal als internationaal
(Europa) worden informatie en
kennis over grondwaterstanden
gebruikt om richtlijnen te
ontwikkelen voor een duurzaam
beleid en beheer van onze
grondwatersystemen.
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De geologische kaarten
van Nederland
1.

.'naf het moment dat de mens onze delta heeft ingenomen en een
ste woonplek verkoos boven een zwervend bestaan, heeft hij gebruik
maakt van alles wat zijn leefomgeving hem te bieden had: een
droge woonplaats, schoon water, vruchtbare grond, bossen voor de
bouw en brandstof en klei om stenen te bakken. Pas in de 19e eeuw
is hij begonnen om zijn leefomgeving met de natuurlijke hulpbronnen
systematisch in kaart te brengen.
Geologische oppervlaktekaarten
De opdracht voor de eerste geologische kartering van Nederland
werd in 1851 door de regering
Thorbecke verstrekt aan geoloog
en landbouwkundige W.C.H. Staring. Staring had 19 kaartbladen
nodig om de oppervlaktegeologie
van Nederland te beschrijven
met slechts ontsluitingen,
terreinwaarnemingen en een enkele
boring tot zijn beschikking. Deze
eerste kartering was vooral bedoeld
om wetenschappelijk kennis van de
Nederlandse bodem te vergaren:
kennis nodig voor de verbetering
van de landbouw en de winning van
grind, zand en klei.
In 1918 verleende minister
C. Lely de opdracht voor de
tweede geologische kartering
van Nederland. Onder leiding
van Dr. P. Tesch worden 184
kaartbladen geproduceerd. Zes
van de geplande 192 kaartbladen
(delen van Zeeuws-Vlaanderen,
Walcheren en de Noordoostpolder)
verschenen nooit in druk. Tesch
kaarten vertonen meer detail dan
die van zijn voorganger omdat hij
de beschikking had over een betere
topografische ondergrond en omdat
er naast terreinwaarnemingen veel
handboringen tot 2 m diepte zijn
gebruikt. De kaarten geven ook
meer informatie over de gesteenten
en grondsoorten (de lithologie) van
de ondiepe bodemlagen.

24
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Nieuwe wetenschappelijke
inzichten en een steeds intensiever
gebruik van de ondergrond staan
aan de basis van een groeiende
behoefte aan meer kennis van
de ondergrond. In het begin
van de jaren 1950 wordt een
begin gemaakt met een nieuwe,
systematische geologische kartering van Nederland. Er worden
grote aantallen handboringen tot
ongeveer 4 â 6 m diepte gezet en
een groot aantal diepere boringen
tot maximaal enkele honderden
meters. De oppervlaktekaarten
zijn voorzien van een zogenoemde
profieltypenlegenda. die inzicht
verschaft in de laagopbouw tot
ca. 6 m diepte en in feite een
kaartversie is van moderne
3D-weergaven. Elk kaartblad wordt
voorzien van bijlagen, profielen
en een uitgebreide toelichting.
Tot 2000 is ongeveer de helft
van de 62 geplande kaartbladen
uitgegeven. Daarna is de productie
afgebroken door de overgang
naar het vervaardigen van digitale
ondergrondmodellen.

Karteringen van de diepe
ondergrond
De eerste specifiek op de diepe
ondergrond gerichte geologische
kartering is van 1903 tot 1916
uitgevoerd door mr. Dr. Ir. W.A.M.J.
van Waterschoot van der Gracht,
destijds hoofd van de Rijksdienst

der Opsporing van Delfstoffen.

In de jaren 1985-2004 is alle

Kennisvergaring over de in

kennis over de diepe ondergrond

Nederland aanwezige voorraden

opnieuw in een systematische

steenkool vormde de belangrijkste

kartering (schaal 1:250.000)

reden voor deze kartering.

samengevat.

De resultaten zijn in veel

Alle gegevens, kennis en kaarten

opzichten, wetenschappelijk en

die tijdens de karteerprogramma's

maatschappelijk, baanbrekend

verzameld zijn, vormen nog steeds

geweest. De Rijksoverheid heeft

de kern van de in DINO

de uitkomsten van deze kartering

opgeslagen informatie.

gedurende een lange tijd gebruikt
om een rationeel exploratiebeleid
voor de winning van steenkool te

'?

formuleren.

,,-'• ,:$•

..

/

J

-

-.

•

..

•

.

I

•-

---.

-

ij»

.1..-

. •.
A i,

1

4

•

N

--

Geologische Dienst Nederland - TNO

25

Het Centraal Kernhuis
Het Centraal Kernhuis in Zeist is een klein paradijs voor
aardwetenschappers. Hier staat hét archief van de ondergrond van
Nederland, met materiaal van boringen die gezet zijn in Nederland en
op zee. Er zijn plastic zakjes voor natte monsters, sedimentkernen die,
n zilverpapier gewikkeld, in was zijn gegoten voor chemisch onderzoek
en er liggen stapels films met seismiek van ver voor het digitale
Iildperk. Maar het allermooist is de verzameling lakprofielen waarop

t!i
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schoolvoorbeelden van sedimentstructuren, vorstwiggen en zelfs
prehistorische ploegsporen te zien zijn.
In een plat land als Nederland,

ondergrond - met een maximum

met bitter weinig ontsluitingen,

diepte van enkele tientallen meters

zijn boormonsters nodig om de

- worden bewaard in pvc-buizen. In

ondergrond te onderzoeken. Het

feite zijn het kunstmatig gemaakte

sediment of het gesteente dat met

ontsluitingen met een breedte

een boring naar boven komt, wordt

van 10 cm die een ongestoorde

eerst beschreven en, indien nodig,

geologische laag-opbouw laten

in het laboratorium geanalyseerd.

zien. In het Kernhuis ligt materiaal

Vervolgens wordt een representatief

van alle belangrijke geologische

deel van de boring opgeslagen.

eenheden in de Nederlandse

Enerzijds omdat een nieuwe boring

ondergrond: steenkoolhoudende

erg duur zou zijn, anderzijds

lagen uit het Carboon.

omdat de monsters zo beschikbaar

reservoirgesteenten van olie- en

blijven voor later onderzoek. Het

gasvoorkomens, steenzout uit het

grootste deel van het opgeslagen

Zechstein, kernen van Nederlands

boormateriaal is vrij opvraagbaar

enige vulkaan diep onder Vlieland,

voor onderzoek. Een uitzondering

groen glauconietzand uit het Tertiair,

hierop vormt het materiaal dat

zilverzand uit Limburg en nog veel

afkomstig is van de exploratie naar

meer. Ook liggen er de boorkernen

gas, olie of zout. In het kader van

van de diepste boring die ooit op

de Mijnbouwwet dient dat vijf jaar

het vasteland gezet is: 5800 meter

lang confidentieel te blijven.

bij De Lutte in Twente.

5800 meter diepe boorkern

lakprofielen

De boorkernen van de diepe

Bijzonder is de verzameling

ondergrond (exploratie van olie,

lakprofielen. Lakprofielen zijn een

gas en zout) bestaan vooral uit

natuurgetrouwe afdruk van de

vast gesteente, zoals zandsteen

grond. Zij worden gemaakt door

of kalksteen. De monsters van

sediment met een dun laagje lak te

de ondiepe ondergrond bestaan

overgieten en dat op een lap stof te

vooral uit onverkit (los) sediment.

plakken'. Het zijn kunstwerken

Ze zijn afkomstig van onderzoek

waarop de lagen en structuren in

naar grondwater, de winning van

het sediment haarfijn zichtbaar

grind, zand, klei of kalksteen en

zijn. Ze worden gebruikt om

geologische karteringen. Een groot

sedimenteigenschappen en

deel is geroerd materiaal dat in

het afzettingsmilieu van het

plastic zakken wordt bewaard.

sediment te bestuderen. Ook zijn

Boorkernen uit de ondiepe

er lakprofielen van boorkernen

met ongeconsolideerd sediment.
Vorstwiggen en vervormingen
van toendrabodems zijn fraaie
voorbeelden uit tijden dat de bodem
diep bevroren was. Een deel
van de lakprofielen is afkomstig
uit ontgravingen en bouwputten,
plekken die niet meer bereikbaar
zijn of niet meer bestaan. De oudste
lakprofielen stammen uit de jaren
1950 (Velser tunnelput).
Met het Centraal Kernhuis bezit de
Geologische Dienst Nederland een
fantastische verzameling materiaal
uit de Nederlandse ondergrond.
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Modelleren van breuken
Diep onder het platte Nederland ligt een verborgen landschap van
bergen en valleien: het zijn de gesteenten diep in de aardkorst,
verschoven door breuken, verplooid, geërodeerd, weggeduwd door
traag vloeiend zout en later afgedekt door jongere sedimenten. De
breuken vormen de grenzen van verschillende structurele eenheden.
Vindt er beweging plaats langs breuken, dan is er een aardbeving, zoals
die met magnitude M5.8 in 1992 bij Roermond en recent (in 2011) nog
bij Goch met M4.5.
Er komen vele duizenden breuken

bewegingen langs breuken en het

In de ondergrond van Nederland

daaraan verbonden omhoog komen

voor, zowel onder het vasteland als

of dalen van de door breuken

onder de Noordzee. De meeste zijn

begrensde gebieden. Tegelijkertijd

onzichtbaar aan het aardoppervlak;

kunnen zoutlagen onder de hoge

een uitzondering daarop vormen

drukken die op grote diepte in de

delen van de Peelrandbreuk in

ondergrond heersen, honderden

Limburg en Brabant. Die zijn

meters omhoog bewegen. Ze

duidelijk herkenbaar en in het

vormen dan zoutpilaren of

landschap te vervolgen. De precieze

zoutkoepels die tot relatief dicht

ligging en de vorm van breuken

onder het oppervlak voorkomen.

die niet tot aan het aardoppervlak
reiken, zijn door de GDN gekarteerd

Economische betekenis

met behulp van de gegevens van

Breuken en zoutkoepels zijn in vele

duizenden boringen. Ook is gebruik

opzichten van groot belang. Zij

gemaakt van seismische informatie

zorgen voor een complexe structuur

die in hoofdzaak afkomstig is

in de ondergrond. Breuken kunnen

van onderzoek naar olie- en

ondoordringbaar zijn en de vrije

gasvoorkomens. Dit onderzoek

stroming van vloeistoffen zoals

naar breuken is verwerkt in

grondwater en koolwaterstoffen

driedimensionale modellen van de

(gas en Olie) beperken. Maar onder

ondergrond.

andere omstandigheden vormen
breuken juist een makkelijke
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Compressie en extensie

route waarlangs vloeistof en

De bewegingspatronen van de

gas bij voorkeur zullen stromen.

breuken zijn complex: perioden van

Zoutlagen daarentegen zijn altijd

grote activiteit worden afgewisseld

ondoordringbaar: vloeistof en

met relatief rustige fasen. Sommige

gas kunnen er niet doorheen.

breuken zijn al honderden miljoenen

Nauwkeurige kennis van de

jaar actief en bewegen nog steeds.

ondergrondse breukstructuren in

In de lange tijd van de geolo-

de opeenvolging van doorlatende

gische geschiedenis overheerst

en ondoorlatende laagpakketten,

soms de horizontale compressie

de vorm en eigenschappen van

in de aardkorst, terwijl in andere

breuken en zoutkoepels zijn van

perioden extensie domineert.

grote economische betekenis, want

Dit soort veranderingen in het

zij bepalen de locatie en de grootte

krachtenveld van de aardkorst

van olie- en gasreservoirs. Zo wordt

zijn verantwoordelijk voor de

bijvoorbeeld de geometrie van het

Groninger gasveld (Slochteren),

samenleving besteedt

één van de grootste gasvoorraden

de Geologische Dienst

ter wereld, bepaald door een zeer

Nederland veel

complex breukensysteem. Ook voor

aandacht aan het

de winning van aardwarmte is het

verzamelen en int

van cruciaal belang te weten welke

preteren van gegeve

routes er zijn waarlangs het warme

over de breuken.

grondwater op grote diepten kan

Deze informatie

stromen.

wordt in een aparte

Vanwege de grote economische

breukendatabase

belangen voor de Nederlandse

opgeslagen.

1
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De Noordzee
op de kaart gezet
let Nederlandse deel van de Noordzee is aanzienlijk groter dan het
lroge Nederland waarop we met bijna 17 miljoen mensen wonen en
werken. Het vormt een honderden kilometers lange taartpunt die naar
het noorden toe steeds smaller wordt. De ondiepe ondergrond van deze
taartpunt is van groot economisch belang en wordt sinds begin jaren
1980 systematisch in beeld gebracht.
Lange tijd lagen onze belangen in

onmisbaar. In seismisch onderzoek

de Noordzee vooral in de visrijke

wordt vanaf varende schepen

wateren en in de scheepvaart.

geluid met verschillende golflengten

Pas in de jaren 1960, toen de

de bodem in gestuurd, en het

NAM begon met de opsporing van

weerkaatste signaal gemeten. Hoe

offshore' olie- en gasvoorraden.

groter de golflengte, hoe dieper de

kwam ook de ondergrond

geluidsgolven de bodem in dringen.

nadrukkelijk in beeld. Natuurlijk

Zelfs kilometers diep gelegen

werd in de jacht op olie- en

laagvlakken kunnen zo in kaart

gasvelden intensief gekeken naar

worden gebracht.

diep gesteente, maar ook het losse
sediment daarboven werd niet

Van kaarten naar modellen

vergeten. Daarin moesten platforms

Kaarten drukken behoort tot het

worden gefundeerd en pijpleidingen

verleden. Tegenwoordig wordt

en kabels worden gelegd.

bestaande en nieuwe informatie
verwerkt tot digitale geologische

-
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Geluidsgolven door de bodem

modellen die met computers te

Om aan de vraag naar gegevens

raadplegen en te verbeteren

van de ondiepere ondergrond

zijn. Stukje bij beetje gaat een

tegemoet te komen, werd samen

onderzeese, ondergrondse

met geologische diensten uit

wereld leven voor beleidsmakers,

buurlanden een breed karteer-

ingenieurs, en de geïnteresseerde

programma opgezet. Per kaartblad

burger. Zo bevinden zich tot

werden drie hoofdkaarten gemaakt:

ongeveer tien kilometer zeewaarts

één van het oppervlaktesediment

van de huidige kust sporen van

en de jongste bodemlagen, één van

door eilanden beschermde, oude

de middeldiepe sedimenten uit het

getijdebekkens. Geulen zoals we

Kwartair, en één van dieper gelegen

ze nu nog in de Waddenzee zien,

oudere gesteenten. Het benodigde

hebben daar duizenden jaren

onderzoek kon niet worden

geleden slappe, slibrijke opvullingen

uitgevoerd met boringen alleen.

achtergelaten. Elders heeft het

De meeste zeeboringen reiken

landijs in uitgestrekte gebieden

namelijk niet meer dan 5 tot 10

diepe sporen geploegd. Ten noor-

meter diep. Diepere boringen zijn

den van de Wadden-eilanden is een

er maar weinig omdat daarvoor

enorme delta bewaard gebleven.

dure, stabiele platforms nodig zijn.

Een reuzenrivier die miljoenen

Voor kartering van diepere lagen

jaren geleden een groot deel van

op zee zijn akoestische metingen

Noordwest-Europa afwaterde,

was hiervoor verantwoordelijk.

Continentaal Plat, bijvoorbeeld, is

Vergeleken daarmee is de huidige

het snelst dalende stuk van een

Rijn maar een modderstroompje.

bekken waarin een dik pakket

Compleet archief

geeft een veel completer

De mariene kartering levert niet

beeld van de geologische- en

sediment ligt. Deze opeenvolging

alleen direct toepasbare kennis

klimaatsgeschiedenis dan de dunne

op. Onder het Nederlandse deel

afzettingen op het land, waar erosie

van de Noordzee bevindt zich een

de sporen van veel belangrijke

waardevol archief dat niet alleen

gebeurtenissen heeft uitgewist.

steeds beter door de Geologische

Intrigerende patronen van

Dienst Nederland in kaart is

kilometers brede en honderden

gebracht, maar ook steeds beter

meters diepe tunneldalen laten zien

wordt begrepen. Het noordelijkste

tot hoever de gletsjers zich in het

deel van het Nederlands

verleden hebben uitgestrekt.
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Natuurlijke hulpbronnen
De geologische diversiteit van de Nederlandse ondergrond levert
ons een grote verscheidenheid aan bodemschatten waar wij al lange
tijd gebruik van maken. De winning van bouwgrondstoffen gaat
terug tot de prehistorie en de groeiende behoefte aan brandstof leidt
vanaf de Middeleeuwen tot het afgraven van turf in de uitgestrekte
veengebieden. Later komt daar de winning van dieper in de ondergrond
aanwezige voorraden steenkool en aardgas bij. Recent in gang gezette
ontwikkelingen betreffen de winning van duurzame energie door gebruik
te maken van aardwarmte (geothermie) en warmte-koude-opslag
(WKO).
De aanwezigheid van (zoet) grondwater in de ondergrond is wellicht
oen van de meest essentiële natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast
winnen we zout uit in de ondergrond aanwezige lagen steenzout.
De natuurlijke voorraden van kalksteen/mergel, grind, zand en klei
zijn immens groot maar de winning ervan is, door het intensieve
ruimtegebruik van het Nederlandse grondoppervlak, aan strenge regels
gebonden. Deze ondiep gelegen, zogenoemde oppervlaktedelfstoffen,
vinden hun toepassing in de industrie en als bouwgrondstof.
De Geologische Dienst Nederland inventariseert en karakteriseert
de diverse energiebronnen in de bodem, steunt het onderzoek naar
innovatief gebruik ervan en geeft adviezen ten behoeve van het
duurzaam beheer van de ondergrondse delfstoffen.
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Aardwarmte
Aardwarmte of geothermie is warmte die diep in de ondergrond is
opgeslagen. Het is een natuurlijke, duurzame bron van energie, die
gebruikt kan worden voor de verwarming van gebouwen of, als de
temperatuur van het grondwater hoog genoeg, is voor de opwekking
van elektriciteit. Op dit moment wordt er in Nederland op twee plaatsen
aardwarmte gewonnen.

4-

Mardwarmtewinning

water goed door de zandsteen te

In de bodem van Nederland stijgt de

laten stromen. De twee putten van

temperatuur circa 30°C met elke

het doublet moeten ver genoeg uit

kilometer diepte. Bij een gemiddelde

elkaar liggen om te voorkomen dat

van 10°C aan het aardoppervlak,

het koude - gebruikte - grondwater

is het op 2 km diepte ongeveer

te dichtbij de winput komt. Terug-

70°C en op 6 km diepte circa

pompen van het grondwater is

19000. Het grondwater in de

noodzakelijk omdat anders de druk

bodem heeft dezelfde temperatuur.

in het gesteente te gering wordt en

Door twee boringen te zetten,

er niet meer efficiënt gepompt kan

kan heet grondwater via de éne

worden. Ook zou de zandlaag door

put opgepompt worden, gebruikt

de onttrekking van het water kunnen

worden door de warmte eraan

gaan inklinken. Bovendien is 'diep'

te onttrekken en als koud water

grondwater vaak zout en het mag

via de andere put weer de diepe

daarom niet aan de oppervlakte

ondergrond in gepompt worden.

worden geloosd.

Een dergelijk systeem van twee
putten - een pomp- en injectieput

Gekraakt gesteente

- heet een doublet. Op dit moment

Hoe dieper de put, hoe warmer

zijn er twee doubletten in productie

het grondwater dat gewonnen

die zorgen voor de verwarming van

kan worden. Om elektriciteit op te

tuinbouwkassen in het Westland.

wekken met aardwarmte moet de

Er zijn meerdere plannen in

temperatuur van het grondwater

ontwikkeling om aardwarmte te

minimaal 160°C zijn; dat betekent

gebruiken en er zijn verschillende

dat een put van ongeveer 5 km

vergunningen aangevraagd om

diepte nodig is. Het probleem op

aardwarmte op te sporen.

grotere dieptes is dat de porositeit
door de hoge druk minder wordt,
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Poreuze zandsteenlagen

waardoor de doorlaatbaarheid

Om water aan de ondergrond te

afneemt en het dus moeilijker

kunnen onttrekken moet aan twee

wordt om het water te produceren.

voorwaarden voldaan worden:

Om de doorlaatbaarheid te vergro-

er moet voldoende water in de

ten, kan het gesteente gekraakt

ondergrond aanwezig zijn en het

('gefracced') worden.

water moet kunnen stromen. Een

Er wordt dan een vloeistof onder

diep gelegen, dikke zandsteenlaag

druk het gesteente ingeperst, zodat

is vaak geschikt. Tussen de zand-

er breukjes ontstaan waarlangs

korrels zit voldoende ruimte om

water naar de productieput kan

stromen. Hoe succesvol deze

te ondersteunen is het kennis-

procedure is en wat de risico's zijn,

en informatiesysteem

hangt af van het soort gesteente en

ThermoGlS ontwikkeld.

de opbouw van de aardkorst op die

Dit bevat onder meer modellen

plek.

van de aquifers, watervoerende
lagen en gegevens van

ThermoGiS

relevante eigenschappen

De Geologische Dienst Nederland

van de ondergrond.

heeft onderzoek gedaan naar de

Ook worden de risico's

mogelijkheden van aardwarmte.

geëvalueerd.

Om het bedrijfsleven en de overheid

www. the r; nog is fl1
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Aardgas, aardolie en
gas uit steenkool
0

De diepe ondergrond van Noordwest-Europa, en zeker ook die van
Nederland, kent een buitengewoon gunstige geologische geschiedenis
voor de vorming van olie- en gas. De kennis over de geologie van
dit gebied (van Groot-Brittannië tot Polen) en het olie- en
gaspotentieel zijn in detail gedocumenteerd in de 'Petroleum
Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area' (2010).
Aan dit project, dat onder leiding stond van de Geologische
Dienst Nederland, hebben geologische diensten van een
groot aantal Europese land deelgenomen.

nieuwe technologieën ontwikkeld
Nederland bezit met het Groningen

om de levensduur van gasvelden

gasveld het grootste gasveld van

te verlengen. Voorbeelden zijn

Europa tot aan de Oeral met een

Enhanced Gas Recovery (de

aardgasreserve van oorspronkelijk

productie van restgas via injectie

bijna 3000 miljard m 3 . Dankzij

van inert drijfgas) en Gas-to-Wire

dit veld is Nederland de grootste

(het produceren van stroom op de

producent en exporteur van aardgas

winningslocatie). De GDN maakt

in de EU. Het aardgas vormt met

daarbij in ruime mate gebruik van

ca. 10 miljard euro per jaar een

de binnen TNO bestaande kennis.

belangrijke bron van inkomsten voor
•

,
,.

de Nederlandse samenleving.

Aardolie

Het beleid van de overheid is erop

Nederland telt 44 aangetoonde

gericht om eerst het gas uit kleinere

aardolievoorkomens, waarvan het

velden te produceren om zo het

Schoonebeekveld het grootste is.

Groningen veld te sparen. Dit is het

Dit veld is ontdekt in 1944 en is met

zogenaamde 'kleine velden' beleid.

een inhoud van ca.1 miljard vaten

De GDN ondersteunt en adviseert

nog steeds één van de grootste

de overheid hierin.

onder land gelegen olievelden

De geologie van het Nederlandse

van Europa. De olieproductie in

deel van de Noordzee is zo goed

Nederland is bescheiden vergeleken

bekend, dat de kans op een nieuw

met de productie van gas. Recent

veld van 'Slochteren formaat' erg

zijn twee belangrijke olievelden

klein is. De verwachtingen voor de

opnieuw in productie gegaan:

gasproductie in de toekomst laten

Schoonebeek en het Rijn olieveld

dan ook een dalende trend zien.

vlak voor de kust bij Rotterdam.

Het is een uitdaging voor de

De GDN heeft bijgedragen aan

overheid om die afname zo lang

studies naar de haalbaarheid van

mogelijk uit te stellen. Dat kan

het opnieuw in productie nemen van

door nieuwe investeringen op het

deze velden.

gebied van de exploratie en de
ontwikkeling van nieuwe velden.
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Gas uit steenkool

De GDN adviseert en steunt de

Het is bekend dat onder circa 90"

overheid in de uitvoering van dat

van het vasteland van Nederland

beleid. Samen met Energie Beheer

steenkool voorkomt. Economisch

Nederland (EBN), dat de belangen

winbaar zijn deze voorraden niet.

van de overheid in de olie- en

maar er zijn nieuwe technieken in

gasproductie behartigt, worden

ontwikkeling om gas uit steenkool

te halen. Winning op grotere diepte
is echter technisch gecompliceerd
en kostbaar. Naast kolenvergassing
wordt onderzoek gedaan naar het
winnen van methaan uit kolen. Door
kooldioxide in de steenkool te injecteren, bindt het zich aan steenkool.
terwijl er methaan vrijkomt. Deze
techniek biedt mogelijkheden als
een duurzame eneru'.'oczierurio
voor de toekomst.
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Nieuwe energiebronnen
onder Nederland
De kennis die wij bezitten van de diepe ondergrond is voornamelijk
afkomstig van de olie- en gasindustrie. Die richt zich met name op de
bovenste drieduizend meter van de aardkorst, waar de meeste olie- en
gasvoorraden zijn gevonden. Nog dieper komen gesteenten voor die nieuwe
C LI ba

energiebronnen kunnen vormen.

Bahama's onder Nederland

en kunnen wij de gesteenten in het

Ongeveer 330 miljoen jaar geleden

veld bestuderen.

lag Nederland veel zuidelijker dan
nu. Er heerste een tropisch klimaat

Warm water en schaliegas

en in de heldere zee leefden

Wat is het maatschappelijk belang

kalkproducerende organismen

van deze diepliggende kalkstenen'

zoals koralen, kalkalgen en

Kalksteen kan poreus zijn en

schelpdieren. Uit de opeenhoping

deze eigenschap maakt dat deze

van al deze laagjes kalk zijn na

gesteenten geschikt kunnen zijn als

miljoenen jaren de zogenaamde

reservoir voor water, olie of gas;

carbonaatplatformen ontstaan,

grondstoffen waar veel vraag naar

onderzeese structuren, zoals we

is. In Nederland wordt momenteel

die tegenwoordig kennen bij de

onderzoek uitgevoerd of deze

Bahama's. De bovenkant van een

kalkstenen geschikt zijn voor de

carbonaatplatform ligt net onder

winning van warm water. Bovenop

of zelfs iets boven water; naar

de carbonaatplatformen wordt vaak

de randen toe helt het platform

een laag kleisteen aangetroffen die

naar dieper water. De groei vindt

heel rijk is aan organisch materiaal.

plaats nabij het wateroppervlak,

Ook die organismen leefden

waar voldoende licht is voor de

destijds in zee. Zij geven dergelijke

kalkproducerende organismen. Dat

gesteenten vaak een donkere,

is nu het geval, maar dat gold 330

bijna zwarte kleur. Kleistenen

miljoen jaar geleden ook.

staan momenteel wereldwijd,
en ook in Nederland, sterk in de

Door bodemdaling kwamen de
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belangstelling. Door omzetting

carbonaatplatformen steeds dieper

van het organisch materiaal bevat

te liggen en werd de kalksteen in

de kleisteen namelijk gas (shale

de loop der tijd bedekt door een dik

gas' of schaliegas). Doordat er zo

pakket sediment. Zodoende treffen

weinig poriënruimte in kleisteen is,

we de platformen in het noorden

is dit gas in het gesteente blijven

van Nederland nu aan op een

zitten en zou het gewonnen kunnen

diepte van bijna vijfduizend meter.

worden. Maar om diezelfde reden is

De bovenkant van het platform en

het erg moeilijk om het gas uit het

de randen zijn geïnterpreteerd met

gesteente te halen. Om dat te doen

behulp van seismisch onderzoek.

is een speciale bewerking nodig:

In het zuiden van België en in

onder hoge druk wordt vloeistof en

Engeland liggen de sedimenten uit

zand geïnjecteerd om het gesteente

die periode nu aan het oppervlak

te kraken. Dit wordt in Amerika op

!i:tt' SJi1dI Ihi_t s1Iu.&:-, q.c..

Winning van schaliegas in
Nederland bevindt zich vooralsnog
in de studiefase, maar in potentie

'

kan het een bijdrage gaat
leveren aan detoekomstige
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Aarde
Al in de Romeinse Tijd wonnen de bewoners van Vlaanderen en
Zeeland zout. Dit gebeurde door veen, verzadigd met zeewater, te
drogen, te verbranden en de zoute as daarna in zoutziederijen te
raffineren. Deze methode raakte in onbruik en ons zout kwam daarna
uit het buitenland. Sinds het eind van de negentiende eeuw benutten wij
het zout uit eigen bodem.

Zout in de ondergrond

gedrag van zout en de effecten van

In 1887 werd op een diepte van

zoutwinning te simuleren.

470 meter steenzout gevonden bij
een waterboring in Twickel, nabij

Zoutlagen

Hengelo. Dertig jaar later werd de

In de ondergrond van Noord-

eerste concessie voor zoutwinning

Nederland liggen dikke pakketten

in Twente verleend, de 'Buurse

zout. Deze afzettingen zijn

concessie'. Tegenwoordig wordt er

ontstaan door de indamping van

zout gewonnen uit de bodem van

een binnenzee die zich uitstrekte

Friesland, Groningen en Twente.

van Groot-Brittannië tot Polen. Dit

Thans zijn er twaalf vergunningen

proces heeft verschillende keren

voor de winning van steenzout.

plaatsgevonden: tijdens het Laat-

Het zout werd en wordt nog steeds

geleden), het Midden-Trias (± 240

gewonnen door heet water in de

miljoen jaar) en het Laat-Trias (±

zoutlaag te pompen, zodat het zout

230 miljoen jaar). Het zoutpakket uit

Perm (Zechstein, ± 260 miljoen jaar

oplost. De pekel wordt opgepompt

het Laat-Perm was oorspronkelijk

en bovengronds verwerkt tot zout.

ongeveer één kilometer dik: het

Zout wordt op industriële schaal

ligt nu gemiddeld tussen 1500

gebruikt voor de productie van

en 2500 m diep. Steenzout heeft

chloor, sulfaat en de metalen

de opmerkelijke eigenschap dat

natrium, magnesium en calcium.

het onder druk niet breekt, maar

Deze stoffen staan op hun beurt

gaat stromen als een visceuze

weer aan de basis van de productie

(stroperige) vloeistof.

van vele goederen en halt fabrica-

Op deze manier zijn de

ten. Ook wordt zout gebruikt bij de

oorspronkelijk horizontale lagen

gladheidbestrijding.

in de loop van miljoenen jaren

De holten die bij de zoutwinning

vervormd tot zoutkoepels en

in de zoutlagen ontstaan worden

zoutpilaren die tot dicht onder

cavernes genoemd. Cavernes

het aardoppervlak reiken. In de

kunnen honderden kubieke meters

Noordzee is één plek waar het

groot worden. De holtes, de

steenzout slecht één meter onder

bewegingen van het zout eromheen

de zeebodem ligt.

en de eventueel optredende daling
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van het aardoppervlak rond de

Winbare voorraden

winningslokaties worden daarom

De totale voorraad steenzout in de

zorgvuldig gemonitord. De GDN

Nederlandse ondergrond bedraagt

heeft modellen ontwikkeld om het

meer dan duizend miljard ton.

Maar slechts een deel hiervan
zal worden gewonnen. De vraag
naar zout, de kosten om het te
winnen en te transporteren, de
verleende winningsvergunningen,
milieuvoorschriften, mogelijke
bodemdaling en de politiek
bepalen op welke plaatsen het zout
winstgevend gewonnen kan worden.
De totale Nederlandse
zoutproductie bedraagt ongeveer 6
miljoen ton per jaar. Dat maakt ons
land tot de grootste zoutproducent
in Europa en één van de grootste
ter wereld.
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miljoen ton verbruikt. Daarvan is ongeveer 100 miljoen ton afkomstig
uit de Nederlandse ondergrond. We importeren tussen de 30 en 40
miljoen ton en exporteren 10 â 15 miljoen ton. Een indrukwekkende
mroom materiaal waarover de Geologische Dienst Nederland kennis en
ggevens verzamelt, die ter beschikking stelt en adviseert.

Geologische achtergronden

de ondergrond van de Noordzee

Rivierafzettingen vormen de

is afgezet tijdens de ijstijden, op

belangrijkste bron voor grind,

momenten dat de zeespiegel ruim

zand en klei. Waar en in welke

100 m lager stond en rivieren pas

kwaliteit deze grondstoffen

honderden kilometers verderop in

voorkomen, is een rechtstreeks

zee uitmondden.

gevolg van geologische processen.

grof
16 -

(Dppervlaktedelfstoffen zoals grind, zand en klei zijn belangrijke
grondstoffen voor de bouwsector. Per jaar wordt er meer dan 120

Natuurlijke hulpbronnen

Bodembewegingen, klimaat en

Informatievoorziening

veranderingen in het zeeniveau

Voor een goede planning van

zijn belangrijke factoren die

de zand- en grindwinning is veel

bepalen waar zand, grind en klei

informatie nodig over de locaties

worden afgezet. Zo neemt de

waar de afzettingen voorkomen

gemiddelde korrelgrootte van grind

en de beschikbare kwaliteit

en zand af naarmate de afstand

van het materiaal. Die kwaliteit

tot de brongebieden toeneemt.

wordt vooral bepaald door de

Dit verklaart waarom winbare

korreigroottesamenstelling. De dikte

hoeveelheden grind voornamelijk

en diepteligging van de afzettingen

in Limburg en in het oosten van

zijn in combinatie met de

Noord-Brabant voorkomen: de

samenstelling van de afdekkende

afstand tot de brongebieden in

lagen, belangrijke criteria voor

de Ardennen en Eifel is relatief

de economische winbaarheid. In

kort. Klei wordt tegenwoordig

het ontgrondingenbeleid heeft de

hoofdzakelijk langs de grote

overheid het accent verlegd van

rivieren gewonnen, maar er is

de winning sec, wat altijd een

ook op grote schaal zeeklei in

ingreep in de ondergrond is, naar

de kustvlakte afgegraven. Door

een ruimtelijke inpassing van het

nieuwe sedimentatie in afgegraven

winningsgebied. Bijvoorbeeld

gebieden kan klei voor een deel

door de winning te koppelen aan

ook als hernieuwbare grondstof

gebiedsinrichting, zoals ruimte

worden beschouwd. Omdat voor de

voor rivieren, natuurontwikkeling of

winning van oppervlaktedelfstoffen

wonen aan het water.

op land steeds meer beperkende

Er zijn veel partijen betrokken bij de

voorwaarden gelden, wordt steeds

winning van oppervlaktedelfstoffen:

vaker uitgeweken naar winning van

provincies, terreinbeheerders,

zand in de Noordzee. Grind komt

exploitanten en gebruikers. Elke

daar relatief weinig voor, maar grof

partij heeft behoefte aan informatie

rivierzand is plaatselijk in ruime

over de ondergrond die specifiek

mate aanwezig. Het rivierzand in

en op maat' toegesneden is. De

.,.

GDN heeft daarom, met steun van
de Rijksoverheid, Delfstoffen Online
ontwikkeld. Dit is een internetportaal
-,

dat 3D-opbrengstmodellen rechtstreeks

..

...

kan koppelen aan de voor de winning
van oppervlaktedelfstoffen relevante
ondergrondinformatie in DINO.
Gebruikers kunnen daarmee op
relatief eenvoudige wijze zelf gebieden
selecteren en in drie dimensies
informatie opvragen over grondsoorten,
korrelgrootteverdeling, bijmengsels en
de dikte van deklagen.
:

www deifstoffenonlineni
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Een zee van zand
De meeste mensen denken bij de Noordzee vooral aan water om langs
te wandelen, in te zwemmen, en kabeljauw, garnaal en schol uit te
halen. Toch is de Noordzee meer dan dat ruime sop alleen. Onder het
troebele water bevindt zich een voortdurend veranderend landschap
van zand en slib.

Landschap in zee

Noordzee droog lag, maar ook

De zeebodem is niet vlak zoals

stille getuigen van een verdronken

de bodem van een badkuip. Dat

land dat door gletsjers en rivieren

is al te zien vanaf het strand,

gevormd is.

waar zandbanken en troggen

Zo is de Doggersbank een

elkaar afwisselen. De banken,

overblijfsel van een morenerug

die ongeveer evenwijdig aan de

die ongeveer 7000 jaar geleden

kust liggen, zijn te herkennen aan

voorgoed onder water verdween.

de schuimkopjes in de branding.

Zo'n duizend jaar eerder was

Golven breken namelijk op

dat gebied een eiland met

ondieptes. De banken en troggen

kronkelende rivieren, meren en

vormen een jong landschap dat

stranden: ideaal voor mens en

zowel bij storm als bij mooi weer

dier in de Steentijd. Een deel van

doorlopend verandert door golven

de oude landschappen is door

en getij. Daar waar de kust wordt

de tijd aangetast, maar moderne

gekenmerkt door zeegaten, zoals in

geofysische onderzoeksmethoden

Zeeland en in het Waddengebied,

maken gedetailleerde reconstructies

is de dynamiek nog groter. Hier zijn

mogelijk.

buitendelta's en eb- en vloedgeulen
belangrijk. Ook in dieper water,

Zand in overvloed

verder de Noordzee in, vinden we

De onderzeese landschappen

jonge landschappen. Getijstroming

bestaan uit grind, zand, slib en

heeft daar uitgestrekte gebieden

veen. In het Nederlandse deel van

met meters hoge zandgolven

de Noordzee komen zand en slib

gevormd: onderwater duinen die

verreweg het meeste voor. Het

zich tientallen meters per jaar

sediment wordt van zuid naar noord

kunnen verplaatsen. Nog grotere,

steeds fijner van korrel. Zand uit

tot dertig meter hoge getijbanken

zee is een waardevolle natuurlijke

hebben veelal een kern van oud

hulpbron. Het wordt gewonnen voor

sediment. maar ook hier is de

het ophogen en beschermen van

dynamiek groot.

onze kust, voor havenuitbreidingen
en voor bouwprojecten op het land.
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Vroegere leefomgeving

Er is genoeg zand voor alles wat wij

Maar in de bodem van de

in de komende eeuwen willen doen.

Noordzee zijn ook oudere

Afhankelijk van het gebruik moet het

landschappen terug te vinden.

zand wel aan bepaalde specificaties

Dat kunnen restanten zijn uit

voldoen. De Geologische Dienst

verschillende IJstijden, toen de

Nederland ontwikkelt samen met

Deltares een informatiesysteem

zich niets aan van landsgrenzen.

waarmee winbaar en betaalbaar

Samen met wetenschappers uit

zand kan worden opgespoord.

onze buurlanden doet de GDN
onderzoek naar de relaties tussen

De zeebodem als habitat

bodemvormen, sedimenten en

Onderwaterlandschappen en

leefgemeenschappen. Zo kan de

oppervlaktesedimenten maken deel

verbreiding van habitats in kaart

uit van zeebodemhabitats. Samen

worden gebracht voor gebieden

met de eigenschappen van het

waarvan weinig biologische

zeewater (zoals stroming, doorzicht,

gegevens voorhanden zijn.

zoutgehalte en zuurstofgehalte)

Beleidsmakers profiteren daarvan

bepalen ze welke planten en dieren

bij het opstellen van richtlijnen voor

zich op en in de zeebodem kunnen

een duurzaam gebruik van de hele

vestigen en handhaven. Getij,

Noordzee.
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zeegras en kokerwormen trekken

Winbaarheid van zand in de bovenste
12 meter van de zeebodem.
Landwaarts van de rode lijn vindt
geen winning plaats. De blauwe lijn is
de 12 mijlszone en de grens van het
studiegbied.
Rode velden = weinig tot geen zand.
Groen velden = ruim voorradig.
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Ondersteuning uitvoering
mijnbouwbeleid
De Geologische Dienst Nederland is een belangrijke adviseur van de
overheid als het gaat om het gebruik van de diepe ondergrond. Via de
Adviesgroep Economische Zaken fungeert de GDN als 'huisadviseur'
voor alle zaken die gaan over de opsporing en winning van delfstoffen,
het opsporen en winnen van aardwarmte en het opslaan van stoffen in
de diepe ondergrond. Bij al deze activiteiten, op zee of op land, is de
wet- en regelgeving van de mijnbouwwet van toepassing

Vergunningen en adviezen
1

i.

van de toegang tot geologische

Voor alle activiteiten in de

informatie is in dit verband van

Nederlandse ondergrond, of het

groot belang.

nu gaat om een boring van enkele
kilometers diep of het winnen

Staastoezkht op de Mijnen

van grind of zand op zee, zijn

De adviesgroep (AGE) ondersteunt

vergunningen nodig.

ook Staatstoezicht op de Mijnen

De Adviesgroep Economische

(SodM), dat namens de overheid

Zaken (AGE) van de GDN

toezicht houdt op alle activiteiten

adviseert en ondersteunt de

van vergunninghouders (dat

overheid in zaken die de diepe

zijn de maatschappijen die een

ondergrond aangaan. Dat betreft

vergunning hebben om te zoeken

zowel aanvragen voor vergunningen

naar diepe delfstoffen of deze

als de ontwikkeling van nieuw

te winnen). De samenwerking

beleid. Voorbeelden zijn het besluit

tussen SodM en AGE betreft de

van de Nederlandse overheid

beoordeling van win ningsplannen,

om zoveel mogelijk de eigen

waarbij de specifieke kennis van

voorraden te exploiteren en geen

de ondergrond en de expertise

gas te importeren, en het 'kleine

om de ondergrond te modelleren

velden beleid', dat eerst de kleine

ingezet worden om vragen over

velden wil produceren om zo het

bodembewegingen (bodemdaling of

Groningen veld te sparen. Ook is

bodemtrillingen) te beantwoorden.

het de ambitie van de Nederlandse

Ook wordt met SodM naar de

overheid om een belangrijke rol

doelmatigheid van olie- en

te gaan spelen in de distributie

gaswinning gekeken.

van gas in Noordwest-Europa.
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Nederland wil gaan fungeren als

DINO

'gasrotonde' voor dit deel van

Gedurende de ongeveer honderd

Europa.

jaar dat er gezocht wordt naar

In het kader van het nieuwe

delfstoffen in de Nederlandse

overheidsbeleid om de exploratie

bodem en de productie van deze

naar olie en gas in Nederland te

delfstoffen, zijn er ongeveer 6000

bevorderen, werkt de Geologische

boringen in de diepe ondergrond

Dienst Nederland nauw samen

gemaakt en is er veel waardevolle

met Energie Beheer Nederland

informatie verkregen uit seismisch

(EBN), het bedrijf dat de

onderzoek. Alle gegevens over

overheidsbelangen behartigt bij de

de diepe ondergrond liggen

olie- en gaswinning. Het verbeteren

opgeslagen in DINO, de database

1

die de GDN beheert in opdracht
van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie.
Al deze informatie wordt gebruikt
om de overheid te adviseren.

r

Zowel overheid als industrie kunnen
bij de expertisegroep van de GDN
informatie opvragen over de diepe
ondergrond van Nederland (onder
meer via

www.nIoq ri).

De expertisegroep kan echter

s---.

alleen op verzoek van de overheid

_••

onderzoek uitvoeren of advies
geven.
1•I

;•.
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Bouwstenen voor de
toekomst

M
N%2~.`

Kennis over de eigenschappen en duurzaamheid van natuursteen,
toegepast in of aan de buitenkant van gebouwen of kunstwerken,

-

'4

speelt een belangrijke rol in het behoud van het Nederlandse
monumentale culturele erfgoed. De Geologische Dienst Nederland
levert de geologische kennis door onderzoek te doen naar de herkomst
van gebruikte steensoorten en advies te geven over bijvoorbeeld
alternatieve stenen bij restauraties als de 'oude' steen niet meer
beschikbaar is.

71
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Natuursteen in Nederland

er altijd natuursteen nodig geweest

Gebouwen van natuursteen

voor reparaties aan en restauraties

vallen op in het Nederland van de

van monumenten. De Sint Jans-

traditionele bakstenen huizen.

kathedraal in 's-Hertogenbosch

Vrijwel iedereen kent het 17de-

bijvoorbeeld bevat meer dan dertig

eeuwse stadhuis van Amsterdam,

verschillende gesteenten.

nu het Koninklijk Paleis op de

_

Dam, als een kolossale rots van

Onderzoek aan natuursteen

goelgrijze zandsteen. Het Nationaal

Als een gebouw gerestaureerd moet

Monument, ook op de Dam in

worden, dan zijn er veel vragen

Amsterdam, onthuld op 4 mei

omtrent het nieuwe materiaal dat

1956. is opgetrokken uit spierwitte

nodig is. Is bijvoorbeeld de originele

Italiaanse kalksteen (travertijn).

groeve nog in bedrijf? Als dat zo

Beide monumenten hebben te lijden

is, is de steen die nu gewonnen

onder het weer en de vervuiling;

wordt van een vergelijkbare kleur

ze zijn alleen te behouden door ze

en kwaliteit als de oorspronkelijke

goed te onderhouden, en zo nodig,

bouwsteen? Is het misschien beter

te repareren.

om de steen uit een andere groeve

Met de kalksteen (mergel) uit

te halen of zelfs te kijken naar een

Zuid-Limburg als uitzondering,

hele andere steensoort? Wat is daar

bezit Nederland zo goed als geen

de verwachte duurzaamheid van,

natuursteen die gebruikt wordt als

hoe zal deze nieuwe steen zich

bouwsteen. Vrijwel alle natuursteen,

laten bewerken en hoe goed i s hij

met name tufsteen, zandsteen

bestand tegen verwering?

en kalksteen, die verwerkt is in

Om ons natuurstenen cultureel

Nederlandse gebouwen, werd dan

erfgoed goed over te kunnen

ook eeuwenlang per schip via Rijn,

dragen aan toekomstige generaties.

Maas of Schelde aangevoerd.

is een gedegen kennis van de

Vanaf de 19de eeuw werden

eigenschappen van de verschillende

ook andere gesteenten populair

soorten natuursteen van groot

(graniet, basalt, marmer) die van

belang. De Geologische Dienst

veel verder weg kwamen, zelfs van

Nederland heeft een grote kennis

buiten Europa. Naast nieuwbouw is

opgebouwd over de kwaliteit en
duurzaamheid van natuursteen en
het gebruik ervan in gebouwen en
monumenten. Samen met andere
disciplines binnen TNO en partners

-
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in Europa geeft de GDN advies aan

de Rijksdienst voor het Cultureel

Nederlandse steden,

Erfgoed (RCE), lokale overheden,

waarin wandelingen

architecten en aannemers,

staan beschreven langs

kerkbesturen en particulieren in

monumenten en beelden

kleine en grote projecten.

van natuursteen.

-

Er zijn gidsen van
Stadswandelingen
Om meer

d

te geven aan

\

de Dom) Maastricht

de schoonheid van en rijkdom aan

(Maastrichter Steen)

ons stenen cultureel erfgoed, heeft

en Leiden (Natuur-

de Geologische Dienst Nederland in

steen
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samenwerking met diverse partners
gidsen uitgegeven van

•1

.1

I-__

.-•'
'-

•-.

) h1IPuTur

—

.'.

•

re

••."•;:•

Geologische Dienst Nederland - TNO

49

.

4

/
L
--

r

-I

__.

•-..

S .-

-

---

•'•

-

-

Cr

,

-

-

Meervoudig gebruik van de ondergrond
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Meervoudig gebruik
van de ondergrond
De ligging van Nederland aan de benedenloop van de Rijn en de Maas
maakt dat ons land en zijn bewoners al eeuwenlang balanceren op
:1e rand van droog en nat. De Nederlanders zijn dan ook meesters
geworden in het beheersen van water en het beschermen van
aaggelegen land. Een grondige kennis van de ondergrond en de
processen die daar spelen is van groot belang. In de grond onder onze
voeten ligt immers het archief waarin de geologische geschiedenis van
Nederland beschreven staat.
Hoe beter wij die geschiedenis kennen, des te beter zijn wij in
staat om te beoordelen welke processen en randvoorwaarden een
oelangrijke rol gespeeld hebben in de vorming van het drassige stuk
grond waarop wij wonen. Die kennis is nodig om het land zo optimaal
nogelijk in te richten, overstromingen te voorkomen en zorgvuldig met
anze grondstoffen om te gaan. Met deze klassieke vragen houdt de
Geologische Dienst Nederland zich al lang bezig. Nieuw zijn de vragen
die gerelateerd zijn aan de toekomstige veranderingen van het klimaat.
Waarom stijgt de zeespiegel; hoe snel zal hij stijgen; hoe gaan de
rivieren daarop reageren en wat betekent het voor de ontwikkeling van
onze Noordzeekust en de Waddenzee?
De ondergrond van ons dichtbevolkte land wordt steeds intensiever
benut en voor steeds meer doeleinden gebruikt. Er zullen ingrepen
nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te beheersen.
De GDN werkt aan de ontwikkeling van geologische modellen om
de overheid en samenleving optimaal te kunnen informeren bij de
besluitvorming over de inrichting, het gebruik en het beheer van de
ondergrond.
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Verschuivende grens
tussen zee en land
Al eeuwenlang voeren wij strijd om ons stukje Noordzeekust te
beschermen tegen het oprukkende water. Als we dat niet zouden doen,
zou onze kust bij iedere stormvloed afkalven en de grens tussen zee
en land langzaam naar het oosten opschuiven. Om de kustlijn op de
huidige plaats te houden, worden jaarlijks vele miljoenen kubieke
meters zand van ver buiten de kust opgezogen om op, of vlak voor, het
strand neergelegd te worden.
Rijzende zeespiegel

zich toen een aantal kilometers

Ieder jaar stijgt het gemiddeld

zeewaarts uit. De zee was ondieper

zeeniveau voor onze kust met

en het zand lag toen binnen het

ongeveer twee millimeter. Die

bereik van golven. In die periode

twee millimeter is de optelsom

ontstonden de strandwallen en

van een rijzende zeespiegel en de

tussenliggende strandvlaktes die

bodemdaling in het kustgebied.

zo kenmerkend zijn voor Noord-

Het lijkt maar weinig, maar

en Zuid-Holland. Momenteel zijn

gemeten over een mensenleven

er langs de Nederlandse kust

is het aanzienlijk. Bovendien zal

maar enkele plekken waar de

de zeespiegel in de toekomst

kust zich uitbreidt. Voorbeelden

waarschijnlijk sneller gaan rijzen.

zijn de Kwade Hoek op Goeree-

Bij een hogere zeespiegel zal

Overflakkee en de Hors op Texel.

de Nederlandse kustlijn zonder
menselijk ingrijpen steeds verder

Een helpende hand

naar 'achteren' schuiven. Overvolle

De eerste pogingen om de strijd

rivieren zullen, vooral tijdens

tussen water en zand in het

springtij, moeilijker hun water in de

voordeel van het zand te beslissen,

Noordzee kwijt kunnen en zullen

begonnen al vele eeuwen geleden

daardoor vaker buiten hun oevers

door aan de duinvoet rietschermen

treden. Ten slotte zullen storm-

te plaatsen en helmgras te planten.

vloeden net iets hoger komen dan

Dat hielp, maar bij catastrofale

voorheen, met een toenemende

stormvloeden ging toch veel land

kans op duinafslag, dijkdoorbraken

blijvend verloren. In Egmond aan

en overstromingen.

Zee bijvoorbeeld verdwenen tussen

De rol van het zand

duin in zee. De dorpsstraten werden

De kustafslag die Nederland al

door de zee verzwolgen en in 1741

1700 en 1850 honderden meters
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eeuwen kenmerkt komt niet alleen

bleek ook de kerktoren niet bestand

door het stijgende water, maar ook

tegen dit natuurgeweld.

door een gebrek aan sediment. Dat

Vanaf 1990 wordt een nieuwe stra-

lijkt merkwaardig met al dat zand op

tegie gebruikt. Ver buiten de kust

de bodem van de Noordzee, maar

wordt zand van de Noordzeebodem

dit ligt zo diep dat het bijna niet door

opgezogen om op het strand of

golven kan worden omgewoeld.

in het ondiepe water voor de kust

Ongeveer vierduizend jaar geleden

opgespoten te worden. De laatste

steeg de zeespiegel net zo snel

twintig jaar zijn op die manier vele

als nu, maar toch bouwde de kust

miljoenen kubieke meters zand aan

onze kust toegevoegd en de kusterosie is tot staan gebracht. Maar
voor elke millimeter zeespiegelrijzing is zes miljoen kubieke meter
zand nodig om de Nederlandse kust
CZ

op haar plaats te houden.

-

De Geologische Dienst Nederland
doet onderzoek aan de sedimenten

-. -

van de zeebodem en helpt zo het

-

zand te vinden.

-

iEJ

4

1

g
-

-r:
'b

-S

\

v

'

ç

nh

.'/\

.1. • •-

.
.4

'

•.

.t
-

..,.•i •

S

1

r-

ç
:

-

-.

Geologische Dienst Nederland . TNO

53

— — r

-t

?;

2•.

Rivieren en ijstijden
iot een paar honderd meter diep bestaat de ondergrond van
Nederland vooral uit door rivieren gevormde afzettingen. De zand- en
grindpakketten vormen belangrijke reservoirs voor zoet grondwater,

Y'; Jr1 i

maar zijn ook een bron voor bouwgrondstoffen. Kennis van de
rivierontwikkeling helpt ons om het voorkomen en de eigenschappen
van rivierafzettingen te voorspellen.

idanos: de Amazone van het
/ BnIlcP rvey em
/ Frjo.Maas
sytrn

1

afwisseling van eens in de 100.000

noorden

jaar. Het klimaat werd extremer

De grootste rivier die in de

met langdurige koude perioden.

afgelopen 10 miljoen jaar

Deze verandering, gecombineerd

dikke sedimentpakketten in de

met een versterkte opheffing van

Nederlandse ondergrond heeft

het achterland, zorgde voor een

achtergelaten was de Eridanos,

grotere aanvoer van grof zand en

een rivier die in omvang met de

grind. Rivierafzettingen uit die tijd

huidige Amazone te vergelijken is.

komen vooral voor in de bovenste

De Eridanos, genoemd naar een

zestig meter van de Nederlandse

rivier uit de Griekse mythologie,

ondergrond.

voerde enorme hoeveelheden zand

In de voorlaatste ijstijd, ongeveer

mee uit het Baltische gebied en

200.000 jaar geleden, werd

']oord-Rusland. Een groot deel

Noord-Nederland bedekt met

Jaarvan is afgezet in de noordelijke

enkele honderden meters ijs.

ielft van ons land. Tegelijkertijd

Verder noordwaarts was het ijs

iamen de voorlopers van de Rijn.

zelfs meer dan een kilometer dik.

Je Maas en een aantal kleinere

Deze ijsmassa's blokkeerden de

ivieren sedimenten mee vanuit de

noordelijk afvoer van de rivieren en

lpen, de Ardennen en het Duitse

doordat Frankrijk en Engeland nog

i1iddengebergte. Ongeveer een

aan elkaar vastzaten, hoopten zich

niljoen jaar geleden raakte het

grote hoeveelheden smeltwater op

stroomgebied van de Eridanos

ten zuiden van het ijs. Overloop

iolledig verstoord door opruk-

van smeltwater naar het Kanaal

-

end landijs en de rivier verdween

leidde tot uitslijting van de doorgang

an ons toneel. Rijn. Maas en een

die we nu kennen als de Straat

aantal kleine rivieren uit België en

van Dover (Nauw van Calais).

Duitsland bleven over.

Vanaf dat moment stroomden
de Rijn en Maas gedurende lage

maatverandering en loop van
ijn en Maas
Rond 800.000 jaar geleden ver-
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zeespiegelstanden door deze
zeestraat naar de Atlantische
Oceaan. De huidige lopen van Rijn

anderde het klimaat wereldwijd.

en Maas, die pas in de laatste 9000

Tot dan toe kende het klimaat een

jaar zijn ontstaan, zijn bepaald door

afwisseling van koude en warmere

een combinatie van zeespiegel-

perioden van eens in de ongeveer

stijging en sedimentatie achter een

40.000 jaar. Daarna werd het

brede kustbarrière van duinen en

klimaat gedomineerd door een

strandwallen.

Riviersedimenten onder de loep

in de ontwikkeling van het klimaat

Omdat rivierafzettingen een

en de bewegingen van de bodem.

belangrijke bron voor zoet

Studies naar de rivierontwikkeling

grondwater, grind, zand en klei

verricht de GDN in nauwe

zijn, maakt de Geologische Dienst

samenwerking met universitaire

Nederland kaarten en modellen

onderzoeksgroepen. De verkregen

van deze afzettingen. De ruimtelijk

informatie en data worden

variatie in de eigenschappen van

opgeslagen in de DINO-database

het sediment zijn daarbij van groot

en gebruikt voor modelstudies

belang. Daarnaast geeft kennis van

en reconstructies van vroegere

de rivierontwikkeling ook inzicht

landschappen.
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T
Diepte in
meters Fossiele koudwater algen
beneden
zeebodem 0

-

100%

:1
400

Het Naarsteegse Wiel:
een bibliotheek onder
de grond

600
700
600

De Geologische Dienst Nederland doet onderzoek in de volle breedte

900

van de geologie en werkt mee aan grootschalige internationale

1000

projecten. Maar er zijn ook kleine projecten - zoals het onderzoek
aan het Haarsteegse Wiel - met resultaten die boeiende informatie

1100

opleveren over een klein stukje Nederland en de invloed van de mens

1200

daarop. Dit soort'kleinschalige' informatie leert ons het archief van de
ondergrond te lezen en kan in ruimte en tijd breed worden toegepast.

1300

Negentien meter diep

wordende kwaliteit van het grond-

Een wiel is een min of meer

water door een toename aan

rond meertje dat ontstaat bij een

voedingsstoffen. Dit is terug te

dijkdoorbraak als het kolkende

vinden in de schaaltjes van de

water achter de dijk een gat

kiezelalgen (diatomeeën). Het

uitschuurt. Het Haarsteegse Wiel

natuurlijke fosforgehalte, een

in de buurt van 's-Hertogenbosch is

belangrijke nutriënt van het water

met 19 meter het diepste wiel van

v66r 1890, was 30 pg per liter:

Nederland. Eigenlijk zijn het twee

voedselarm zoals hoort bij deze

wielen die gevormd zijn in 1610

gronden. De grootschalige teelt

en 1740 toen de dijk van de Maas

van mais, die begon in de jaren 70

doorbrak door kruiend ijs.

van de vorige eeuw, heeft voor een

De fossiele stuifmeelkorrels (pollen)

nog veel sterkere achteruitgang

uit de sedimentkernen van het

in de waterkwaliteit gezorgd. Ook

Haarsteegse Wiel vertellen ons hoe

de toename van de luchtvervuiling

het landschap veranderd is in de

sinds de industriële revolutie is

laatste drie eeuwen.

teruggevonden in microscopisch
kleine asdeeltjes in het sediment.

Landschap en mens

Verschillende historische over-

Van oudsher werd boekweit

stromingen zijn herkend in het

geteeld op de schrale zandgronden

sediment. Overstromingen geven

van Noord-Brabant. Na de land-

een, zij het tijdelijke, overvloed aan

bouwcrisis van 1875, toen de

voedingsstoffen (fosfaten), met een

boeren in zwaar weer kwamen door

daarna optredende uitbundige bloei

de goedkope import van producten

van groenalgen.

uit o.a. Rusland en de VS, werd
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massaal overgestapt op veeteelt.

Diepe archieven

Dat is duidelijk terug te vinden in

Klimaatvariaties in de laatste paar

een toename in de graspollen in de

eeuwen zijn goed terug te vinden

sedimenten uit de bodem van het

in meersedimenten. Maar ook

wiel.

sedimentlagen dieper in de

Met de introductie van kunstmest in

ondergrond geven informatie over

het begin van de 20ste eeuw kregen

klimaat en milieu. Zo laten klei-

de boeren de mogelijkheid om meer

zand afwisselingen op ongeveer

dan alleen boekweit te produceren.

1000 m diepte in de bodem van de

Zaden van andere granen komen

Noordzee het effect zien van de

dan in de sedimenten terecht,

eerste ijstijden in Noord-Europa.

maar meer opvallend is de slechter

In deze lagen zitten Arctische

lik

microfossielen, zoals koudwater-

uitdaging. De verworven kennis is

algen, die rond 2,6 miljoen jaar

nuttig om te verwerken in modellen

geleden in deze regio voor het

en om in te inschatten wat de

eerst voorkwamen. Onderzoek aan

consequenties voor ons leefmilieu

een veranderend klimaat in het

kunnen zijn van de huidige

geologisch verleden en de effecten

opwarming van de Aarde.

T
;?

daarvan op het landschap is een

Geochemische data

Biologische data

Hoeveelheid
klei

FÖstor
rficonsiruCt,fl
pg 1.1

Vervuilde
lucht
deeltjes

1fl

Chrorniurn
PPM cm 2 a l

Grasiririd

Groene
In

fl

Historische
gebeurtenissen

alq

overstroming

103 CM - 2 yr'

50
2000
1990
1980

100 7.5
t
t

A

15

B

300 900

C

50

150 0 20 40 60

D

100

E

100 200

F1

>1980 Herstel
Recente afname van water- en
luchtverontreiniging

1970

1970 Aanvang maïsteelt

1960

Eutrofiëring

1950
1940
1930
1920
1920

1915 Vervuiling

1900

Locale leerlooierijen veroorzaken
Chroom piek Toename luchtverontreiniging

1890
1880
1870
1860

1880 Overstroming
Aanrijking van luchtverontreinigingsdeeltjes
in sediment
Toename areaal weidegebeiden

1850
1840
1830
1820
1810
1800

1809 Overstromingen
1795-1799 Overstromingen

1790

Kleine ijstijd'

1780

1783 Vulkaanuitbarsting

1770

Asdeeltjes van do vulkaan Laki (IJsland)

1760
1750
1740

1740 Dijkdoorbraak
liet ontstaan van het Haarsteegse Wiel
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De ondergrond een
chemisch reactievat
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De ondergrond van Nederland bestaat voor het overgrote deel uit zand,
klei, veen en water. Door cie aanwezigheid van mineralen en ander
bestanddelen vindt er een veelvoud aan chemische reacties plaats.
De meeste van deze reacties verlopen langzaam, maar dat is geen
geruststelling. Grondwater stroomt langzaam genoeg om stoffen op te
nemen en daardoor van kwaliteit te veranderen.
Reactief vermogen
Verontreinigingen aan het aardoppervlak sijpelen vaak via het
grondwater naar beneden. Chemische reacties in de bodem verlopen
traag: langzamer dan de snelheid
waarmee het grondwater er
doorheen stroomt. Dat zorgt ervoor
dat de meeste verontreinigingen
zich veel minder snel verspreiden
dan dat het grondwater zich
verplaatst. Dit reactief of bufferend
vermogen van de bodem is een
gunstige eigenschap, maar er zijn
uitzonderingen.
Eén van de mineralen in de
ondergrond die het meest tot de
verbeelding spreken is pyriet, ofwel
ijzerdisulfide. Pyriet komt vaak voor
in de vorm van kleine framboosjes'
van enkele tientallen micrometers
grootte. Pyriet is in staat om via een
redoxreactie nitraat om te zetten
tot het onschadelijke stikstofgas.
Dat is in principe gunstig, want de
intensieve landbouw zorgt voor
veel nitraat in het grondwater. Als
het pyriet op is, is de bufferende
werking vanzelfsprekend ook
voorbij.
Nitraat, sulfaat en pyriet
Maar de reactie tussen nitraat en
pyriet is niet alleen gunstig, want bij
deze reactie komt ook sulfaat Vrij.
Dat is minder slecht dan nitraat,
maar ook hoge concentraties sulfaat
horen niet in het Nederlandse
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grond- en oppervlaktewater
thuis. Sulfaat zorgt namelijk voor
eutrofiëring (een overvloed aan
voedingsstoffen) en bevordert de
algenbloei. Bovendien bevat pyriet
naast ijzer ook sporen van o.a.
arseen en nikkel. Als pyriet reageert
met nitraat komt, naast sulfaat, ook
het giftige arseen vrij.
De Geologische Dienst Nederland
werkt samen met andere instituten
aan een inventarisatie van de pyrietgehalten in verschillende soorten
sedimenten. Zo blijken in zee gevormde afzettingen hogere gehalten
aan pyriet te bevatten dan rivierafzettingen en lijkt er een correlatie
te bestaan tussen het pyrietgehalte
en de hoeveelheid organisch
materiaal. Dat is goed te verklaren,
want sulfaat, dat opgelost zit in
zeewater, oxideert het sedimentaire
organische materiaal en reageert
met het beschikbare ijzer verder tot
pyriet.
Verontreinigingen
Organisch materiaal is niet alleen
betrokken bij redoxreacties in
de ondergrond. De hoeveelheid
is ook van belang voor de
mate waarin allerlei organische
microverontreinigingen zoals
bestrijdingsmiddelen, benzeen
en tri, zich hechten aan
sedimentdeeltjes. Daarom wordt
in meetcampagnes niet alleen het
pyrietgehalte bepaald, maar worden

aanvullende analyses uitgevoerd

dertig meter van de ondergrond.

om de algemene geochemische

Deze kengetallen kunnen

samenstelling van de grond vast

bijvoorbeeld gebruikt worden om

te stellen. De Geologische Dienst

voorspellingen te doen over de

Nederland doet dit op een regionale

meest efficiënte methode van een

schaal en stelt de analysegegevens

grondwatersanering of over de

direct beschikbaar voor derden. Ook

effectiviteit van mestbeperkende

worden regionale karakteristieken

maatregelen voor de kwaliteit van

- kengetallen - opgesteld van

het grondwater.

de afzettingen in de bovenste
F1

::

Neerslag van ijzer en mangaan
hydroxiden in grofkorrelig sediment.
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Geochemische analyses van een Vree g-Pleislacene Me/laag
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De kwaliteit van het
grondwater

1

De kwaliteit van ons grondwater is niet alleen van vitaal belang voor de
drinkwatervoorziening. Ook de natuur in kwelgebieden en de gewassen
op het land zijn er van afhankelijk. De kwaliteit van het grondwater
s niet overal hetzelfde. Het wordt bepaald door het uitgangswater
(regenwater, rivierwater of zeewater), landgebruik en de samenstelling
van de grond waar het doorheen stroomt.
Effecten op de waterkwaliteit

-

7

achterhaald worden.

In de afgelopen tientallen jaren

Een goed voorbeeld is cadmium in

is veel aandacht besteed aan de

het grondwater in de Kempen, op

invloed van de mens op de kwaliteit

de grens van Nederland en België.

van het grondwater. Helaas is

Cadmium is een sporenelement

die invloed verre van gunstig

dat in het grondwater is terecht-

geweest. Het ondiepe grondwater

gekomen door de zinksmelterijen

in Nederland is in sterke mate

in dat gebied. De bodem is lokaal

verontreinigd met stoffen zoals

sterk vervuild. Maar cadmium in de

landbouwgif, chemisch afval en

bodem kan ook een andere bron

een overmaat aan voedingstoffen.

hebben. Kunstmest bijvoorbeeld,

Maar ook de ondergrond zelf heeft

dat naast fosfaat ook sporen-

een groot effect op de kwaliteit

elementen als cadmium, zink en

van het grondwater. De geologie

uranium bevat. Het grondwater in

bepaalt waar het grondwater naar

oostelijke Brabant bijvoorbeeld, een

toe stroomt en welk pad het kiest:

gebied met intensieve landbouw

zandlagen zijn goed doorlatend,

en dus met veel kunstmestgebruik,

klei laat geen water door. De

is sterk verontreinigd. Opvallend

samenstelling van de sedimenten

is dat de Gelderse Vallei lang

bepaalt bovendien of, en welke,

zo erg niet is vervuild, terwijl

stoffen uit het grondwater zullen

daar ook intensieve landbouw

neerslaan en welke elementen uit

wordt toegepast. De mate van

het sediment juist zullen oplossen in

verontreiniging wordt duidelijk

het grondwater.

mede bepaald door de opbouw en
samenstelling van de bodem.

Zink en cadmium
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De Geologische Dienst Nederland

Fosfaat in diep grondwater

bezit een uitgebreide kennis van de

Het fosfaatgehalte in het diepere

ondergrond en is uitstekend in staat

grondwater (ruwweg dieper dan vijf

om de geo-gestuurde' kwaliteit

meter onder het maaiveld) heeft

van het grondwater te herleiden

meestal niets te maken met de

tot sedimenten en waterstromen.

landbouw, maar heeft vaak een

Door de grondwateranalyses in te

natuurlijke herkomst. Algemeen

delen naar de geologische formaties

wordt verondersteld dat de

waaruit ze zijn bemonsterd, kunnen

hoogste fosfaatconcentraties daar

de hydrogeochemische processen

voorkomen waar het grondwater

die zich afspelen in de ondergrond

zout of brak is. Dat beeld vereist

echter enige nuancering.
De fosfaatconcentraties zijn
inderdaad het hoogst in het
westen van ons land, maar
in zowel zoet, brak, als zout
grondwater. Waarschijnlijk is het
fosfaat afkomstig uit mariene
afzettingen: het organisch materiaal
in het sediment wordt langzaam
gemineraliseerd en daar komen
fosfaat en ammonium bij Vrij.
Een ander vermoeden was dat
natuurlijk fosfaat en ammonium

4r

uit veenlagen in West-Nederland
afkomstig zou zijn. Als dat zo is,
dan zouden de fosfaatconcentraties
in het rivierengebied van
de Alblasserwaard en de
Krimpenerwaard gemiddeld hoger
zijn dan in de polders tussen
Rotterdam en Den Helder, maar
dat is niet het geval. Veen kan
een bron van fosfaat zijn, maar
(Holocene) mariene afzettingen
zijn waarschijnlijk een veel
belangrijker bron.
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De ouderdom van het
grondwater
Grondwater stroomt relatief traag en is vaak tientallen of zelfs
duizenden jaren onderweg voordat het weer aan de oppervlakte komt
4-.
-.

in,Jeen waterloop, een kwelgebied, of als het wordt opgepompt. Vanaf

-

4e plek waar water de ondergrond insijpelt en in de richting van een

-

kwelgebied stroomt, zal het dus steeds ouder worden. Dit leidt tot een
karakteristiek patroon in de Nederlandse ondergrond van een met de

44
-

1

--

diepte langzaam toenemende ouderdom van het grondwater
jaterinq met tracers

met een onderwaterpomp of een

De ouderdom van grondwater hangt

zogenaamde diffusiesampler. Met

voornamelijk af van drie zaken: de

de ouderdomsgegevens uit waarne-

hoeveelheid regenwater die in de

ç

worden gemaakt van de ouderdom

snelheid waarmee

van het grondwater naar de diepte

.-- . grondwater door

10

o to

)
/ / \

laag

/

kok

}

V

belasting van het grondwater met

ondergrond kan

bijvoorbeeld meststoffen of metalen

stromen en de dikte

bepaald worden.

De leeftijd van het

Gassen dateren grondwater

grondwater is daar-

Als grondwater als kwel weer

mee een cruciale factor om

Meervoudig gebruik van de ondergrond

toe en daarmee kan de historische

de lagen in de

van die lagen.

,.ocrC
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mingsputten kan een reconstructie

bodem terechtkomt, de

bovenkomt of wordt opgepompt, is

te begrijpen langs welke 'paden'

het in het algemeen een mengsel

het grondwater in de ondergrond

van jonger en ouder water. Die

stroomt en van welke kwaliteit het

leeftijdsverdeling is belangrijk: als

is. Het grondwater op een bepaalde

we die goed kennen, dan kunnen

diepte draagt immers de sporen

we veel beter inschatten wat de

van de samenstelling van het

waterkwaliteit van waterwinputten

bovengrondse water ten tijde van

en waterlopen in de toekomst zal

de infiltratie, en die eigenschappen

zijn. Een leeftijdsverdeling van

bepalen mede welke reacties

een monster is echter lastiger te

er in de ondergrond kunnen

bepalen dan een enkele ouderdom.

plaatsvinden.

De Geologische Dienst Nederland

Niet overal in de bodem neemt de

werkt daarom samen met Vitens in

leeftijd van het grondwater even

een experiment dat gebruik maakt

snel toe. Om het grondwater te

van een combinatie van tritiurn-

dateren, maakt de Geologische

helium en 39-Argon en 85-Krypton.

Dienst Nederland gebruik van tra-

85-Krypton geeft daarbij informatie

cers. De tracer 3H/3He (tritium-he-

over het meest recent geinfiltreerde

lium) is gebaseerd op het verval van

water en 39-Argon is vooral

tritium, dat vooral bij bovengrondse

geschikt om water te dateren dat

kernproeven in de jaren vijftig en

tussen de 50 en 500 jaar geleden

zestig in de atmosfeer en daarna in

infiltreerde. Deze nieuwe tracers

de bodem is terechtgekomen. Om

worden gemeten in gassen die aan

deze methode toe te passen, is een

het grondwater worden onttrokken.

specialistische bemonstering nodig

Met deze techniek kan goed

A.
Al

onderscheid gemaakt worden

zodat betere prognoses gegeven

tussen kwetsbare putten die relatief

kunnen worden over toekomstige

jong water oppompen (minder dan

waterkwaliteit in de waterwin-

50 jaar oud) en putten die een

gebieden.

mengsel van jong en veel ouder
water leveren. Dat is belangrijk,
want er is een duidelijk verband
tussen de leeftijdsopbouw van
het opgepompte water en de
ontwikkeling van de kwaliteit
van het water in de pompputten.
Gegevens over de leeftijdsverdeling
in putten kan gebruikt worden om
het bestaande groridwatermode1
te toetsen en te verbeteren.
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Ruimtelijke ordening van
de diepe ondergrond
De diepe ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van het

ik

Continentaal Plat werd tot voor kort vrijwel uitsluitend gebruikt voor de
winning van olie en gas. steenzout en steenkool. Nieuwe plannen, zoals
het gebruik van aardwarmte en de ondergrondse opslag van gas en
CO2, leiden tot nieuwe vragen. Voor het beheer van de ondergrond is
dan ook dringend behoefte aan instrumenten om de effecten van deze
ingrepen te kunnen inschatten en om weloverwogen beslissingen te
kunnen nemen.
:erstunen van beslissingen
Een toenemende bedrijvigheid in

3D-modellen. Die modellen worden
gebruikt om te voorspellen wat de

de ondergrond zal ervoor zorgen

effecten zijn van de verschillende

dat de effecten van verschillende

soorten van ondergronds gebruik,

activiteiten sneller met elkaar zullen

zoals de opslag van gas of CO 2 in

gaan botsen. Een goed beleid en

een leeg gasveld.

heldere toetsing voor de ruimtelijke

Het is de taak van de GDN om deze

ordening (RO) van de ondergrond

technisch-wetenschappelijke

zal dan ook steeds belangrijker

informatie zo helder en transpa-

worden.

rant mogelijk beschikbaar te

Het Ministerie van Economische

stellen. Alleen dan is een discussie

Zaken, Landbouw en Innovatie

mogelijk tussen overheid, bevolking

(EL&l) is primair verantwoordelijk

en aardwetenschappers over

voor het gebruik en beheer van de

het gebruik van de ondergrond

diepe ondergrond.

en de winning van nieuwe,

De Geologische Dienst Nederland

onconventionele vormen van

levert de geologische informatie

energie, zoals schaliegas. En dat is

die noodzakelijk is om beleid te

een immense uitdaging.

kunnen maken. In eerste instantie
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Meervoudig gebruik van de ondergrond

gaat het om relatief eenvoudige

Conflicterende belangen

vragen, zoals 'wat zit waar'? En 'wat

Als er in de loop van miljoenen

kan waar gedaan worden'? In de

jaren een geologische structuur

praktijk gaat het snel om complexe

in de ondergrond gevormd is die

problemen, zoals 'welke activiteiten

geschikt is om gas in te bewaren,

in de ondergrond kunnen invloed

dan biedt diezelfde ruimte moge-

hebben op elkaar' en 'wat zijn

lijkheden voor de opslag van 00 2

de effecten op midden tot lange

strategische voorraden aardgas, of

,

termijn'?

afvalwater. Gunstige geologische

Dankzij de olie- en gaswinning

voorwaarden en technische moge-

in Nederland en haar deel van

lijkheden zijn echter niet voldoende

de Noordzee is veel bekend over

om de mensen gerust te stellen die

de opbouw van de aardkorst tot

recht boven zo een diepgelegen

enkele kilometers diepte. De kennis

mogelijke opslagruimte wonen.

van de fysische en chemische

De samenleving stelt hoge eisen

eigenschappen van de ondergrond

aan veiligheid en eist dat de

- gesteenten, water, olie en

effecten van dergelijke ingrepen

gas - is bij de GDN opgeslagen

nauwkeurig worden gecontroleerd.

in databases en verwerkt in

Dit maakt de politieke

besluitvorming buitengewoon
complex. Geologische kennis
alleen is niet voldoende. De GDN
werkt daarom samen met andere
kennisinstellingen en universiteiten om modellen te ontwikkelen
waarmee meerdere scenario's voor
het gebruik van de ondergrond
getoetst kunnen worden, zodat een
beter inzicht ontstaat in de gevolgen
van ingrepen in de bodem van
Nederland.
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4.
Duurzaam en veilig
Natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, orkanen of verwoestende
aardbevingen kennen we in Nederland nauwelijks en toch is de
Nederlandse bodem voortdurend in beweging. Aardbevingen,
zoals recentelijk nog ten zuiden van Nijmegen en in 1992 langs de
Peelrandbreuk bij Roermond (5,8 op de schaal van Richter) zijn
aansprekende voorbeelden. Naast plotselinge bewegingen van de
ondergrond, zijn er ook traag verlopende veranderingen. Zo dalen grote
delen van Nederland langzaam als gevolg van diep in de aardkorst
werkende processen. Maar die natuurlijke bodemdaling kan regionaal
versterkt worden door de winning van gas of steenzout. En er treedt,
door het kunstmatig laag houden van het grondwaterpeil, zetting (klink)
op in de klei- veengebieden.
Een ander aspect betreft de stabiliteit van wegen en dijken: die wordt
beïnvloed door de samenstelling en het gedrag van de ondergrond.
Zowel voor de veiligheid als een duurzaam beheer is het daarom nog
voorspellingen over het gedrag van de grond onder dijken en wegen te
kunnen maken.
Wereldwijd verandert het klimaat en dat beïnvloedt onder meer de
waterhuishouding. Steeds vaker zullen perioden met wateroverlast
en waterschaarste elkaar afwisselen. Daarop inspelen vereist een
voortdurende zorg en aandacht voor het beheer van onze, boven- en
ondergrondse, zoetwatervoorraden.
'Welke eigenschappen heeft de ondergrond' en 'hoe gedraagt de
ondergrond zich' zijn kernvragen voor een optimaal gebruik en beheer
van de ondergrond. We willen duurzame en veilige oplossingen voor het
optimaal gebruik van de ondergrond en goede afwegingskaders waarin
de analyse van ondergrondse risicofactoren integraal is opgenomen.

Geologische Dienst Nederland. TNO

67

-

.

Ir

Bodemdaling
Het vlakke deltalandschap in Nederland is heel gevoelig voor
bodemdaling. Denk bijvoorbeeld aan de daling boven het Groningen
gasveld en de daling van het veenweidegebied in het Groene Hart. We
meten deze bodemdaling omdat ze van direct belang is bij de inrichting
van de boven- en ondergrondse ruimte. Maar de metingen vergroten
ook ons inzicht in de bodemdalingsprocessen, kennis die hard nodig is
voor een optimaal gebruik van de ondergrond.
Bodembewegingen

Delft

De bodembewegingen in Nederland

Een van de gebieden waar

worden gemeten met behulp van

uitgebreid onderzoek gedaan is,

een netwerk van peilmerken en

is Delft en omgeving. Dit gebied is

met satellieten. Peilmerken hebben

zeer gevoelig voor bodemdaling.

een vaste en bekende hoogte ten

Hier wordt industrieel, stedelijk

opzichte van NAP.

en agrarisch grondgebruik

De GDN beheert deze gegevens.

gecombineerd met de winning

Samen met Deltares, de TU-Delft

van grondwater. In dit project is

en Hansje Brinker BV wordt in het

gebruik gemaakt van het door de

Europese samenwerkingsverband

GDN ontwikkelde model GeoTOP.

SubCoast onderzoek gedaan naar

Dit 3D-model van de bovenste

bodemdaling in de Nederlandse

30 meter van de ondergrond

delta. Door peilmerkmetingen en

geeft per geologische eenheid

satellietmetingen te koppelen is een

een gedetailleerd beeld van de

landsdekkende kaart gemaakt van

ruimtelijke variatie in samenstelling

de daling van het landoppervlak

(zand, klei, veen). Daaraan

tijdens de laatste 20 jaar. Groningen

toegevoegd zijn specifieke

'springt' daar vanzelfsprekend

sedimentkarakteristieken om

uit, maar even opvallend is de

de mate van bodemdaling in te

bodemstijging in Zuid-Limburg.

schatten. De gemeten waterstanden

Dat komt onder meer omdat de

in het gebied vormen de basis voor

mijngangen na beëindiging van de

een grondwaterstromingsmodel.

mijnbouw zijn volgelopen met water.

In deze modelstudie is gebruik

De afzettingen in de ondergrond

gemaakt van modellen die

en de processen die daar spelen

veenoxidatie, veencompactie,

bepalen de mate van bodemdaling.

kleicompactie en kruip

Belangrijk zijn oxidatie van veen

beschrijven. In het geheel van

(waardoor het inklinkt), compactie

dit complexe modelleerproces

van veen en klei (als er een zware

vormt de bandbreedte van de

last zoals een dijklichaam op

bodemdalingsparameters de

komt te liggen) en de rol van de

grootste onzekerheid. Om die

(grond)waterhuishouding. Maar

kleiner te maken, zal data-

ook grootschalige, regionale

assimilatie worden toegepast,

bewegingen van de aardkorst

een rekenmethode die in de

hebben invloed.

meteorologie gebruikt wordt. Zo
kunnen de voorspellingen verbeterd
worden en kan beter ingeschat
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worden uit welke componenten de
bodemdaling is opgebouwd en hoe
zwaar de afzonderlijke componenten
wegen. De verbeterde bodem-
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dalingsparameters kunnen dan
weer gebruikt worden in nieuwe

-

modellen. De methode zoals nu
ontwikkeld is, is breed toepasbaar.
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De veiligheid van Nederland
gaat ook over de ondergrond

-)
;

Nederland vindt dat haar waterkeringen bestand moeten zijn tegen
extreem hoge waterstanden die slechts zelden voorkomen. Daar zijn

-.

stabiele dijken voor nodig die op een stevige ondergrond gebouwd zijn.
De samenstelling van de ondergrond, en daarmee de eigenschappen
en het gedrag, kunnen echter zowel verticaal als horizontaal snel
veranderen. Het Rijkswaterstaatproject 'Veiligheid van Nederland in
Kaart' is opgezet om de risico's van dijkfalen te analyseren.
De GDN is partner in dit project.
6

1

De veiligheidsnormen
De eisen die aan
de primaire water-
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heet dit proces piping'. Hoe groot
het risico op piping is, wordt in
sterke mate bepaald door de

keringen (de

samenstelling en eigenschappen

hoofddijken) in

van de grond onder en langs de

Nederland worden

dijk. Belangrijke parameters daarbij

gesteld, variëren

zijn de dikte van het zandpakket,

van een overstro-

de korrelgrootteverdeling en

) mingsrisico van

51
49
50

en kan doorbreken. In vaktermen

eens in de 250 jaar

doorlatendheid van deze zanden,
en de dikte van een eventuele

voor Limburg tot eens

deklaag achter de dijk.

inde 10.000 jaar voor

Voor dit project vormen de

Noord- en Zuid-Holland.

gegevens uit DINO de centrale

Eens per vijf jaar wordt getoetst

informatiebron. Er is een model

of de primaire waterkeringen

gebouwd waarbij als eerste de

aan die norm voldoen.

dijkring (de dijken of hooggelegen

In 2001 is de Rijksoverheid

gronden die de eerste bescher-

een studie begonnen om de

ming tegen buitenwater vormen)

overstromingsrisico's in beeld
te brengen: 'Veiligheid van

is onderverdeeld in stukken met
een vergelijkbare opbouw van de

Nederland in Kaart' (VNK).

ondergrond. Voor elk deelgebied

Weten hoe de ondergrond eruit

zijn tien profielen mogelijk van de

ziet op de plaats waar dijken liggen,

laagopbouw in de ondergrond.

is daarbij essentieel. In dit project

Elk profiel heeft een karakteri-

werkt de GDN nauw samen met

stieke set van kenmerken en een

Rijkswaterstaat, de waterkering-

set stochastische eigenschappen

beheerders en Deltares.

(zoals laagdikte, doorlatendheid,
korrelgrootteverdeling) waarvoor

S
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Risico's

gemiddelden, standaardafwijkingen,

Eén van de belangrijkste

correlatielengten en verdelingstypen

mechanismen voor het doorbreken

zijn gespecificeerd. Deze dataset is

van een dijk in Nederland is het

de input voor de kansberekeningen

openbarsten van de deklaag achter

op dijkfalen door piping.

de dijk bij hoogwater, waardoor

Dit model is ontwikkeld op basis

de (grond)waterstromen onder de

van de gegevens van een ± 15

dijk door zandkorrels meenemen.

km lang stuk van de primaire

De dijk wordt dan ondergraven

waterkering aan de oostzijde van

Goeree-Overflakkee. Vervolgens

wordt de ondergrond van alle 55

is het model getest op vier kortere

dijkringen op een uniforme wijze

dijktracés en opgeschaald naar

gekarakteriseerd en gewaardeerd.

drie dijkringen verspreid over

Als alle dijkringen op deze manier

Nederland. Op dit moment zijn 29

onderzocht zijn, wordt een volgende

van de 55 dijkringen onderzocht, de

toetsing op de risico's voor piping

resterende dijkringen zullen in 2012

efficiënter, omdat dan alleen de

worden aangepakt.

aanvullende ondergrondgegevens

IPW
'w—
-"

r

ingevoerd moeten worden.
Deze manier van onderzoek is
uniek omdat het expliciete waarden
toekent aan de onzekerheden

Het piping '-proces.

over de lokale opbouw en

a '•

eigenschappen van de ondergrond
ter plaatse van de dijk. Tegelijkertijd

Waterdwk tegen deklaag

Zandtransport veroorzaakt ppng
zand

Deklaag barst open: zandvulkaan ontstaat

mi

Dijk faalt
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Zoet grondwater
kostbaar en schaars
Zoet grondwater is één van onze meest kostbare grondstoffen.
Verzilting door rijzing van de zeespiegel of door menselijk ingrijpen,
zoals polderbemaling of overmatige grondwaterproductie, bedreigt de
bestaande voorraden. De Geologische Dienst Nederland beheert en

-

interpreteert omvangrijke databestanden over het voorkomen en de
dynamiek van het zoete grondwatersysteem.

Zoet-zoutverdeling van het
grondwater

grondwater vormt het uitgangspunt

De variatie in het zoutgehalte van

studies over de effecten van het

het grondwater in de Nederlandse

gebruik van zoet grondwater, de

bodem is groot. Het is het

invloed van het veranderende

resultaat van de geologische en

klimaat en de daarbij behorende

hydrologische processen die

risico's.

en het toetsingskader voor allerlei

gespeeld hebben tijdens en na de
vorming van de sedimenten. In
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Verzilting

principe drijft zoet water (dat lichter

In de Holocene afzettingen van

is) op zout water, maar zo simpel

de Nederlandse kustgebieden

zit een geohydrologisch systeem

vormt verzilting meer en meer

niet in elkaar. Het grensvlak tussen

een bedreiging voor de gewas-

zoet en zout grondwater ligt niet

opbrengsten. Toename van zoute

vast, maar wordt beïnvloed door
kwelstromingen, (polder)bemalingen

kwel, maar ook de inlaat van
zout water tijdens perioden van

en grootschalige onttrekkingen voor

droogte, zorgen ervoor dat agrariërs

drinkwater, industrie en landbouw.

steeds vaker zijn aangewezen op

Het zoutgehalte wordt met name

relatief kleine zoetwatervoorraden

bepaald door het chioridegehalte.

onder hun percelen. De GDN

Het wordt in het laboratorium

brengt daartoe probleemgebieden

gemeten in watermonsters, maar

in kaart, doet onderzoek aan

het kan ook bepaald worden door

verziltingsprocessen en werkt zo

gebruik te maken van geofysische

mee aan een optimaal beheer van

metingen in een boorgat, vanaf het

deze grondwatervoorraden.

maaiveld of vanuit de lucht.

De ondergrens van het zoete

De GDN beheert deze meetreeksen

grondwater in midden- en zuid-

in DINO en verwerkt ze in kaarten

Nederland ligt op diepten van 100

en ondergrondmodellen. Daardoor

tot 400 m en dat biedt kansen

is er een goed beeld van de

voor meervoudig gebruik, zoals

ruimtelijke verdeling tussen zoet

drinkwater, beregening en warmte-

en zout grondwater. Omdat de

koude-opslag. Maar het gebruik

meetreeksen enkele tientallen jaren

kent ook risico's. Overbevraging

beslaan is er ook een goed inzicht

kan leiden tot vermenging van zoet

in de dynamische bewegingen

met zout grondwater en het omhoog

van de grensvlakken tussen zoet

komen van zout grondwater Als

en zout grondwater. De informatie

gevolg kan de bruikbare hoeveelheid

over de zoet-zoutverdeling van het

zoet water sterk afnemen.

Grensoverschrijdend onderzoek

Tegelijkertijd zijn goed- en

De GDN is betrokken bij het

slechtdoorlatende lagen

Europese CLIWAT-project (Climate

in kaart gebracht. De

and Water) dat onderzoek doet naar

metingen worden verwerkt

de effecten van klimaatverandering

in geologische ondergrond-

op de grondwaterhuishouding in

modellen en modelstudies

landen rondom de Noordzee. In

van grondwaterstromings-

dat kader zijn in proefgebieden in

patronen. De beheerders

Zeeland en Friesland geofysische

van grondwater hebben

metingen uitgevoerd vanuit een

toegang tot de resultaten

helikopter (airborrie EM) om

van dit onderzoek.

de zoet/zout-verdeling in het
grondwater in kaart te brengen.

i
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Hobbels in wegen:
rekenen met de geologie
Wegen die aangelegd zijn op een ondergrond van klei of veen, zijn
gevoelig voor ongelijke zettingen langs het tracé. De weg wordt
hobbelig en dat kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de
weggebruiker. De GDN heeft samen met partners binnen het Delft
Cluster een nieuwe methode ontwikkeld om de zettingen onder wegen
beter te voorspellen.

Studieproject A2
Om het nieuwe model te testen is
het ongeveer 10 km lange traject
van de A2 tussen Abcoude en
Breukelen gebruikt. De snelweg
ligt hier op een pakket veen- en
kleilagen van 4 tot 6 m dik dat rust
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ten blijvend vlakke weg

op stabiele Pleistocene zanden.

Een weg wordt hobbelig als er

Het veengebied wordt doorkruist

zettingen optreden na de aanleg

met kleine waterloopjes van de

van de weg. De snelheid waarmee

Vecht en de Angstel. De oude lopen

dat gebeurt heeft grote invloed

van deze riviertjes zijn opgevuld

op de onderhoudskosten. De

met klei en zand; het zijn de

eisen die de overheid stelt aan

stroomruggen, zones van enkele

de langsvlakheid van een weg

honderden meters breed. Daarnaast

(bijvoorbeeld maximaal 5 cm per

zijn er door overstromingen dunne

25 m strekkende weg) spelen

lagen klei en fijn zand in het

een grote rol bij de kosten van de

omringende veengebied afgezet.

aanleg van wegen. In de huidige

Het resultaat is een pakket veen

contracten is de aannemer vaak

met een wirwar van smallere

nog jaren verantwoordelijk voor het

en brede geulen opgevuld met

onderhoud. Het is dus erg belangrijk

zand en klei en plaatselijk dunne

dat hij een goede inschatting kan

inschakelingen van zand en klei

maken hoeveel zettting er na aanleg

ontstaan tijdens overstromingen.

kan optreden.

Kortom: een ondergrond waarvan

Om de te verwachten zettingen

de gevoeligheid voor zetting zeer

beter te kunnen voorspellen

variabel is.

heeft de GDN in verschillende

Bij de klassieke benadering om

werkgroepen van het Delft Cluster

zettingen te schatten, werd het

samengewerkt aan de ontwikkeling

tracé verdeeld in stukken met

van een nieuwe aanpak door

een homogene bodemopbouw.

geologische en geotechnische

Binnen een deelgebied waren

kennis te combineren met de

kleine variaties mogelijk (de

beschikbare gegevens van de

fijne heterogeniteit); tussen de

ondergrond. Proefproject van het

deelgebieden waren grotere

onderzoek was de verbreding

verschillen mogelijk (de grove

van een stuk van de A2 tussen

heterogeniteit): een laag kon

Amsterdam en Utrecht.

volledig ontbreken of een andere

samenstelling hebben. Bij deze

dat opgebouwd is uit blokjes van

benadering waren de berekeningen

5 x 5 x 0.25 m. Voor elk blokje

van restzettingen deterministisch.

zijn 100 even waarschijnlijke

Dat wil zeggen dat er geen

realisaties voor de samenstelling

rekening gehouden werd met

van dit ondergrondmodel berekend.

onzekerheden en verschillen

Vervolgens is voor elke stap van

binnen een deelgebied.

5 m in de lengteas van de weg een

In de nieuwe aanpak worden

betrouwbaarheidsinterval voor de

de onzekerheden en verschillen

restzetting bepaald. En dat maakt

binnen een deelgebied wel

een toetsing aan de eisen voor

meegenomen. Als basis dient een

de langsvlakheid langs het gehele

3D-stochastisch ondergrondmodel

tracé beter mogelijk dan voorheen.
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Gemodelleerde lifhologische opbouw (in blokjes van 5 x 5 x 025 m) van het
wegtracé. Hier is lief gemiddelde van 100 realisalies weergegeven.
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maximaal toegestaan verschil in restzelling (langsonvlakheid) per 25 m weg
verwacht verschil in restzetting
90% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil in restzetting
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