
. onderzoek

Het ambitieuze onderzoeksprogramma GeoERA,  dat zich richt op de 
gebieden van geo-energie, grondwater en delfstoffen, heeft als doel om 
zowel nationale als Europese beleidsmakers te  adviseren op het gebied 
van de ondergrond.  Europese samenwerking staat bij het programma hoog 
in het vaandel: meer dan 45 nationale en regionale geologische diensten 
afkomstig uit 33 Europese landen zijn partners binnen GeoERA. De vijftien 
verschillende projecten zijn sinds begin juli van start gegaan.

pan-europees onderzoek naar duurzaam 
gebruik van de ondergrond 
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 > GeoEra	begon	in	januari	2017,	met	het	
organiseren	van	een	joint	call	voor	gerichte	
samenwerking	op	de	gebieden	Geo-Energie,	
Grondwater	en	Delfstoffen.	Na	een	oproep	tot	
indienen	van	voorstellen	en	een	uitgebreide	
onafhankelijke	review	van	voorstellen	zijn	in	
juli,	anderhalf	jaar	later,	de	eerste	projecten	
gestart.	Deze	projecten,	ter	waarde	van	dertig	
miljoen	euro,	zullen	zich	bezighouden	met	
het	harmoniseren	van	transnationale	onder-
grondse	data	en	informatie	van	onze	Europe-
se	grondwater-,	energie-	en	mineraalvoorra-
den.	Dit	past	in	het	streven	van	GeoERA	om	
bij	te	dragen	aan	de	opbouw	van	een	gedegen	
kennisbasis	met	betrekking	tot	de	aanwezig-
heid,	beschikbaarheid	en	duurzaam	gebruik	
van	grondstoffen.	
GeoERA	is	een	zogeheten	Horizon2020	ERA-
NET-programma.	Een	ERA-NET	is	een	tool	van	
de	Europese	Commissie	om	nationale	agen-
da’s	op	elkaar	af	te	stemmen	en	gezamenlijk	
meerwaarde	te	creëren.	In	het	geval	van	
GeoERA	zijn	de	nationale	geologische	agen-
da’s	van	nationale	en	regionale	geologische	
diensten	uit	33	Europese	landen	naast	elkaar	
gelegd.	Het	programma	stimuleert	zo	het	
delen	van	onderzoek,	technologie	en	kennis	
op	een	hoger	internationaal	niveau	en	maakt	
daarbij	effectief	en	efficiënt	gebruik	van	
publieke	middelen.	Het	hogere	doel	van	Geo-
ERA	is	om	de	samenwerking	van	geologische	
diensten	in	Europa	te	versterken	en	een	Euro-
pese	service	te	bieden	waar	geharmoniseerde	
pan-Europese	data,	informatie	en	kennis	is	te	
verkrijgen.	

 Pan-Europese resultaten / Enkele	
projecten	zullen	al	op	korte	termijn	pan-Euro-
pese	resultaten	gaan	opleveren,	zoals	in	het	
project	RESOURCE	waarin	een	kaart	van	Euro-
pese	voorraden	zoet	grondwater	wordt	
gemaakt	met	volumes	en	dieptes.	Hetzelfde	
gaat	op	voor	het	project	Mintell4EU,	waar	het	
volledig	overzicht	van	de	aanwezigheid	en	
beschikbaarheid	van	mineralen	in	Europa	in	

kaart	wordt	gebracht	en	verouderde	data	
wordt	geactualiseerd	en	verbeterd.	
Veel	andere	projecten	zijn	demonstratie	
cases,	waarin	groepen	van	landen	samenwer-
ken	aan	een	gedeelde	uitdaging,	methodolo-
gie	of	innovatie,	om	als	voorbeeld	te	dienen	
voor	andere	landen,	om	uiteindelijk	pan-
Europese	resultaten	te	kunnen	creëren.	Zo	
wordt	er	in	het	project	3D-GEO	NEU	gewerkt	
aan	geavanceerde	modellen	en	work	flows	
voor	grensoverschrijdende	harmonisatie	van	
ondergrondse	data	tussen	Duitsland,	Dene-
marken	en	Nederland.	

 Grondstoffen / De	geologische	dien-
sten	in	Europa	hebben	voldoende	gedeelde	
maatschappelijke	uitdagingen:	de	onder-
grond	speelt	een	grote	rol	in	het	voorzien	in	
onze	behoefte	van	een	betrouwbare	toevoer	
van	verantwoord	gewonnen	en	betaalbare	
energie,	water	en	mineralen.	Door	een	groei-
ende	bevolking	neemt	de	vraag	naar	deze	
grondstoffen	sterk	toe	en	staat	de	ondergrond	
steeds	meer	onder	druk.	Extractie,	opslag,	en	
effectief	management	van	deze	grondstoffen	
stimuleert	economische	groei	en	creëert	veel	
banen,	maar	het	gebruik	van	ondergrondse	

Overzichtskaart met de 33 deelnemende 
Europese landen binnen GeoERA.

Krafla geothermische 
elektriciteitscentrale in 
IJsland. 
Foto: Flickr / platours_flickr
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grondstoffen	heeft	in	de	afgelopen	decennia	
ook	geresulteerd	in	negatieve	gevolgen,	zoals	
bodemdaling,	lekkages	en	geïnduceerde	seis-
miciteit.	
Zo	zal	in	het	project	HIKE	specifiek	aandacht	
worden	besteed	aan	ondergrondse	informatie	
en	evaluatiemethodes	die	bijdragen	aan	een	
beter	begrip	van	hazards	en	impacts	gerela-
teerd	aan	ondergrondse	activiteiten.	Daartoe	
zal	het	project	o.a.	een	Europese	breukendata-
base	vervaardigen,	die	statische	en	dynami-
sche	geologische	en	geofysische	data	en	infor-
matie	zal	bevatten	van	Europese	breuksyste-
men.	HIKE	werkt	samen	met	diverse	andere	
projecten	onder	GeoERA	die	breukinformatie	
leveren	of	gebruiken.	Zowel	binnen	Neder-
land	als	andere	landen	wordt	binnen	verschil-
lende	casussen	bekeken	hoe	de	kennis	en	
informatie	in	HIKE	praktisch	kan	worden	toe-
gepast.	

 Energietransitie /Ook	de	verhoogde	
uitstoot	van	CO2	door	de	verbranding	van	fos-
siele	brandstoffen,	resulteert	in	negatieve	
consequenties,	met	name	de	niet	te	ontken-
nen	effecten	van	klimaatverandering,	zoals	
overstromingen	en	droogte.	In	het	project	
TACTIC	wordt	expliciet	gekeken	naar	de	rol	
van	het	grondwatersysteem	binnen	het	hydro-
logische	systeem,	om	de	invloed	van	klimaat-
verandering	op	grondwater	en	ontvangend	
oppervlaktewater	te	kunnen	duiden,	en	via	
het	verkregen	inzicht	te	kunnen	adviseren	
over	betere	adaptatiestrategieën.	Het	grond-
watersysteem	wordt	vaak	genegeerd	in	
belangrijke	evaluaties	van	klimaatverande-
ring,	maar	het	is	een	essentieel	onderdeel	van	
de	zoetwatercyclus	en	kan	een	effect	van	
extreem	weer	bufferen	of	juist	versterken.	
De	geplande	transitie	naar	een	low-carbon-
energy	maatschappij	is	niet	gemakkelijk.	De	
ondergrond	kan	hierin	een	rol	spelen,	bij-
voorbeeld	bij	de	opslag	van	CO

2
	en	energie,	of	

bij	het	leveren	nieuwe	hernieuwbare	energie	
uit	de	diepte.	Vooral	diepe	geothermie	heeft	
een	grote	potentie	om	aan	een	deel	van	onze	
warmtebehoefte	te	voldoen.	Geothermie	is	
alleen	technisch	en	economisch	interessant	
op	specifieke	locaties	waar	voldoende	warmte	

andere	ondergrondse	functies.	Met	de	ont-
wikkeling	van	tools	en	geo-informatiesyste-
men	worden	stakeholders	ondersteund	bij	het	
ruimtelijk	ordenen	en	optimaliseren	van	
ondiepe	warmtesystemen	en	het	voorkomen	
van	belangenverstrengelingen.	De	methodes	
en	informatiesystemen	worden	getest	in	veer-
tien	Europese	steden	in	samenwerking	met	
lokale	belanghebbenden.

 Leveringszekerheid / 	Ook	heeft	de	
energietransitie	invloed	op	de	behoefte	aan	
delfstoffen.	Er	worden	bijvoorbeeld	meer	en	
andere	mineralen	gevraagd	voor	het	aanleg-
gen	van	wind-	en	zonne-energiesystemen	en	
het	bouwen	van	batterijen.	De	Europese	Com-
missie	heeft	een	lijst	opgesteld	met	Critical	
Raw	Materials	(CRM)	die	cruciaal	zijn	om	de	
Europese	industrie	competitief	te	houden.	De	
nieuwe	industriële	strategie	van	Europa	is	
gericht	op	circulair	gebruik	van	dergelijke	
grondstoffen.	Het	project	FRAME	ondersteunt	
dit	beleid	door	primaire	en	secundaire	ertsaf-
zettingen	die	deze	Critical	Raw	Materials	kun-
nen	leveren	in	kaart	te	brengen	op	een	Euro-
pese	schaal,	waarbij	wordt	gefocust	op	de	
inzet	van	innovatieve	extractietechnologieën	
en	de	reductie	van	mijnafval.	
Het	project	MINDeSEA	kijkt	specifiek	naar	
metallogenetische	afzettingen	in	het	mariene	
milieu	die	naar	verwachting	een	heel	belang-
rijke	bron	voor	kritische	metalen	vormen,	

Door een groeiende 
bevolking neemt de vraag 
naar deze grondstoffen 
sterk toe en staat de 
ondergrond steeds meer 
onder druk

Foto’s van Kick Off meeting GeoERA in Brussel. 

kan	worden	geleverd	vanuit	voldoende	per-
meabele	reservoirs.	Het	project	HOTLIME	
onderzoekt	daarom	hydrothermale	systemen	
in	een	nieuwe	setting:	diepe	carbonaten.	
HOTLIME	zal	de	geschiktheid	als	geothermie-
bron	binnen	tien	verschillende	regio’s	in	
Europa	onderzoeken.	Een	beter	begrip	van	
deze	deels	verkarste	systemen	kan	bijdragen	
aan	de	vraag	over	de	haalbaarheid	van	deze	
systemen	voor	warmtelevering	en	eventuele	
criteria	hiervoor	bepalen	voor	exploratie	en	
productie	van	warmte.	
Een	ander	voorbeeld	is	het	project	MUSE,	
waar	specifiek	wordt	gekeken	naar	benutting	
van	ondiepe	geothermische	energie	in	stede-
lijke	gebieden	en	de	mogelijke	conflicten	met	
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MINDeSEA	zal	daartoe	verschillende	afzet-
tingsmilieus	en	hun	ontstaanswijzen	karakte-
riseren,	de	te	verwachtten	sporenelementen	
en	Critical	Raw	Materials	identificeren	en	
geharmoniseerde	kaarten	en	datasets	maken	
die	de	toekomstige	exploratie-	en	exploitatie-
activiteiten	kunnen	ondersteunen.	

De	leveringszekerheid	van	energie	is	een	
belangrijk	onderwerp	voor	Europa.	We	wor-
den	daarbij	in	toenemende	mate	afhankelijk	
van	import	van	fossiele	brandstoffen	uit	het	
buitenland.	Het	is	van	belang	om	kritisch	
naar	de	eigen	Europese	voorraden	te	kijken.	
Naar	verwachting	zullen	fossiele	brandstoffen	
de	komende	decennia	nog	een	aanzienlijk	
onderdeel	uitmaken	van	de	energiemix.	Met	
name	gas,	dat	een	duidelijk	lagere	carbon-
foot-print	heeft	dan	olie	of	kool,	kan	de	ener-
gietransitie	mogelijk	ondersteunen.	Het	
GARAH-project	zal	hieraan	bijdragen	door	
nieuwe	en	minder	conventionele	petroleum-
systemen	in	het	Noordzee	Bekken	samen	met	
de	omringende	landen	onder	de	loep	te	
nemen.	Daarnaast	zal	de	potentie	van	gashy-
draten	in	Europa	in	beeld	worden	gebracht,	
met	oog	voor	de	eventuele	risico’s	van	win-
ning.	

Overige	projecten	die	onder	GeoERA	gaan	
lopen	zijn:
-	 HOVER:	over	de	Europese	grondwaterkwali-
teit	en	de	invloed	van	natuurlijke	elementen	

en	antropogene	verontreinigende	stoffen;	
-	 VOGERA:	over	de	connectie	tussen	activitei-
ten	in	de	diepe	ondergrond	en	de	impact	op	
ondiepere	grondwatervoorraden;	
-	 GeoConnect3D:	een	nieuwe	methodologie	
om	met	geologische	informatie	het	onder-
grondbeleid	te	ondersteunen;	
-	 EuroLithos:	duurzaam	gebruik	van	orna-
mentale	natuursteen	in	het	belang	van	
exploitanten	en	ons	cultureel	erfgoed;
-	 GIP-P:	het	project	dat	alle	resultaten	van	
GeoERA	publiek	zal	uitgedragen	als	webser-
vice,	die	beschikbaar	gesteld	wordt	via	de	
bestaande	Europese	Geologische	Data	Infra-
structuur	(EGDI).

Via	al	deze	projecten	verbindt	GeoERA	geolo-
gische	diensten	op	Europees	niveau	en	in	hun	
gemeenschappelijke	nationale	taak	van	1)	het	
verzamelen	en	opslaan	van	ondergronddata	
en	-informatie,	2)	het	analyseren	van	deze	
data	en	informatie	in	toegepast	geoweten-
schappelijk	onderzoek,	en	3)	het	adviseren	
van	ministeries	met	betrekking	tot	continue	
wisselende	uitdagingen	in	relatie	tot	de	
ondergrond.	

GeoERA	wordt	gecoördineerd	door	TNO	Geo-
logische	Dienst	Nederland,	in	samenwerking	
met	de	geologische	diensten	van	Duitsland	
(BGR),	Denemarken	(GEUS),	Slovenië	(GeoZS),	
EuroGeoSurveys	en	NWO.	Meer	informatie	
over	GeoERA	en	de	startende	projecten	is	te	
vinden	op	de	website	www.geoera.eu.	Schrijf	
je	vooral	in	voor	de	nieuwsbrief	om	op	de	
hoogte	te	blijven	van	de	ontwikkelingen!	

Yvonne Schavemaker
programma coördinator geoeRA

Yvonne.schavemaker@tno.nl

 Website:  www.geoera.eu

Groepsfoto bij TNO van deelnemende 
onderzoekers binnen GeoERA.
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