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WAT KAN HET GEOLOGISCHE 
VERLEDEN ONS VERTELLEN? 

Een geologische bergingsinstallatie zoals NIRAS voorstelt, zal het B&C-afval voor 
honderdduizenden jaren afschermen van mens en milieu. Dat lijkt immens lang. 
Maar als je rekening houdt met de geschiedenis van de aarde, gaat het over een  
relatief korte periode. We spraken met professor in de geologie Manuel Sintubin 
(KU Leuven) over geologische tijdschalen. 

Boomse Klei ontstond 35 miljoen jaar geleden. 

KENNIS VAN DE DIEPE ONDERGROND
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De aarde ontstond ongeveer 4,5 mil-
jard jaar geleden. De moderne 
mens – de homo sapiens – bestaat 
daarentegen nog maar tweehon-
derdduizend jaar. Professor Manuel 
Sintubin: “Om de geschiedenis in 
perspectief te plaatsen, verwijs ik 
vaak naar een quote van Mark Twain 
(1835-1910). Hij zei dat als de Eiffelto-
ren de ouderdom van de aarde voor-
stelt, dat kleine likje verf op het topje 
van de toren de aanwezigheid van de 
mens uitbeeldt. Toch denken velen 
dat dat kleine beetje verf de enige 
reden is waarom de Eiffeltoren ge-
bouwd werd. Maar de wereld draait 
verder, met of zonder mensen.” 

We weten nog niet zo lang hoe 

oud de aarde is. Wanneer is dat 

ontdekt?

“Tot ver in de twintigste eeuw had-
den we geen besef van de ouderdom 
van de aarde. In de tijd van Darwin 
(1809-1882) dachten ze nog dat de 
aarde een bol was die uit zichzelf 
beweegt en energie opwekt uit het 
niets. Een van de grondleggers van 
de geologie, James Hutton (1726-
1797), beweerde zelfs dat de aarde 
niet was ontstaan en ook niet zal 
vergaan. De enige bron waarop 
de aardwetenschappers zich in de 
achttiende eeuw baseerden, was 
de Bijbel. Volgens de Ierse bisschop 
James Ussher (1581-1656) vond de 
schepping van de aarde plaats in 
4004 voor Christus. Dat maakt dat de 
aarde vandaag amper 6.000 jaar zou 
zijn, iets wat veel creationisten nog 
altijd geloven. Met dat geloof groeide 
Darwin op. Maar tijdens een van zijn 
reizen ontdekte hij dat geologische 
processen ontzettend traag verlopen 
en de aarde dus een heel lange ge-
schiedenis moet hebben. De Ameri-
kaanse geochemicus Clair Patterson 
(1922-1995) loste het mysterie in 1956 
op en berekende voor het eerst de 
ouderdom van de aarde.”

Langetermijndenken

Wat doet een geoloog? 

“Een geoloog bestudeert onze 
‘levende planeet’ of het ‘systeem 
aarde’. Onze planeet is gevormd door 
de bijzondere interactie tussen de 
wereld van de gebergten, de wereld 
van het water, de wereld van de 
klimaten en de wereld van het leven 
op aarde. Geologen moeten soms ver 
in het verleden graven om bepaalde 
processen te onderzoeken. Dat is een 
hele uitdaging, want de mens is niet 
gemaakt om verder dan enkele ge-
neraties te denken. De Amerikaanse 
schrijver John McPhee spreekt in zijn 
boek Basin & Range (1981) over deep 
time. Hij omschrijft het als datgene 
wat ons brein maar niet kan begrij-
pen. Dus hoewel geologen de geolo-
gische tijd kunnen meten, kunnen 
we de omvang ervan niet helemaal 
vatten.”

Wat heeft geologie te maken met 

de berging van radioactief afval? 

“NIRAS onderzoekt al decennialang 
of ze het hoogactieve en/of langle-
vende afval (B&C-afval) kan bergen 
in diepgelegen kleilagen. Daar zal 
het nog honderdduizenden jaren 
straling afgeven en mogelijk gevaar-
lijk zijn voor wie ermee in aanraking 
komt. Niemand kan voorspellen 
hoe de wereld er dan zal uitzien. 
Misschien is de mens op dat moment 
al uitgestorven. Geologen kunnen 

echter met enige zekerheid voor-
spellen hoe de ondergrond er binnen 
een miljoen jaar zal uitzien. We zijn 
immers experts van de ondergrond. 
Vandaar dat men voor de geologi-
sche berging van radioactief afval 
onder meer een beroep doet op het 
oordeel van geologen.” 

IJskelderwereld

Hoe weten we zeker dat het radio-

actieve afval veilig geborgen is? 

“We analyseren daarvoor het geolo-
gische verleden. Voor een geoloog 
is dat de sleutel van de toekomst. 
Boomse Klei ontstond 35 miljoen jaar 
geleden, Ieperiaanse Kleien 50 mil-
joen jaar. Sinds die tijd is er weinig 
aan de samenstelling of structuur 
van de klei veranderd. En hoogst-
waarschijnlijk zal dat de komende 
miljoen jaar ook het geval zijn. Bo-
vendien zitten we al 2,5 miljoen jaar 
in een ijskelderwereld. Dat betekent 
dat ijstijden en tussenijstijden elkaar 
afwisselen. De kleilagen blijven 
evenwel onveranderd en stabiel 
bestaan in de ondergrond. We zullen 
opnieuw in een ijstijd belanden, 
tenzij de klimaatopwarming dat op 
de lange baan schuift. Maar ijstijd of 
opwarming, dat zal niets veranderen 
aan de Boomse Klei of Ieperiaanse 
Kleien in de diepe ondergrond. We 
kunnen natuurlijk nooit helemaal 
zeker zijn. Bepaalde natuurfenome-
nen zoals meteorietinslagen kunnen 
we niet voorspellen.”

“Geologen kunnen voorspellen hoe de 
ondergrond er binnen een miljoen jaar 
zal uitzien. Daarom doet NIRAS een 
beroep op onze expertise.”  

MANUEL SINTUBIN, KU LEUVEN
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Is het dan niet beter om te wachten 

tot er een andere, misschien betere 

manier wordt gevonden om afval 

te bergen? 

“Veel beleidsmakers willen liever 
wachten met een beslissing. Hun 
argument is dat we de volgende 
generaties opzadelen met onze 
‘nucleaire erfenis’ als we het afval 
bergen. Ik zou net het omgekeerde 
willen stellen. Wanneer schuiven 
we het probleem echt door naar de 

volgende generatie? Door gewoon te 
wachten en het radioactieve afval 
bovengronds op te slaan in de hoop 
dat er ooit een technologische oplos-
sing komt.”

Waarom vindt u het belangrijk dat 

er nu al een beslissing valt? 

“Door nu een beslissing te nemen 
over de geologische berging van het 
radioactieve afval, nemen we onze 
verantwoordelijkheid. Wanneer het 

“Wachten met een beleidsbeslissing voor 
het radioactieve afval betekent dat we de 
volgende generaties opzadelen met onze 
nucleaire erfenis.” 

MANUEL SINTUBIN, KU LEUVEN

Manuel Sintubin, KU Leuven

afval geborgen is in een geologische 
bergingssite, hoeven de komende 
generaties zich hierover geen zorgen 
meer te maken. Vandaar ook mijn 
pleidooi om zo snel mogelijk een 
politieke beslissing te nemen. Dan 
kunnen geologen mee aan de slag 
om mogelijke locaties te onderzoe-
ken. Natuurlijk kunnen we enkel 
advies geven over de locatiekeuze. 
De uiteindelijke beslissing blijft in 
handen van de Belgische bevolking 
en de beleidsmakers.”

Boomse Klei van het ondergrondse laboratorium HADES, BIB SEM (bron: Desbois et al. 2009). De samenstelling en structuur van de klei zijn 

weinig veranderd sinds haar ontstaan 35 miljoen jaar geleden.


