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COMMENTAAR

In de lift
Limburg zit in de lift. De economie floreert, maar ook op andere fronten zitten de
Limburgers niet stil. De berichten in deze krant bewijzen het met enige regelmaat.
Ook deze week laat de provincie zich weer van zijn meest ondernemende kant zien.
Neem de plannen voor de Einstein Telescope, waarover op deze plek al vaker
geschreven is. Een ondergrondse detector die zwaartekrachtgolven kan meten,
waarvan de illustere Einstein het bestaan al vermoedde. In wetenschappelijk opzicht
het neusje van de zalm, waarvoor Zuid-Limburg zich kandidaat heeft gesteld. De
harde ondergrond in de regio is er geschikt voor en Nederland wil deze kostbare
ruimtevorser maar wat graag binnenhalen. Goed voor het nationale prestige en nog
beter voor de economie en het cv van Zuid-Limburg. De eerste klap is daarbij een
daalder waard, want de concurrentie is groot. Ook Italië en Hongarije zijn in de race
voor dit majeure project waarmee honderden miljoenen gemoeid zijn. De bouw van
een prototype - een schaalmodel - is inmiddels al wel toegewezen aan Zuid-Limburg.
Een flinke opsteker, want daarmee neemt natuurlijk de kans op de uiteindelijke
hoofdprijs alleen maar toe.
De Einstein Telescope is niet het enige veelbelovende ijzer dat Limburg in het vuur
heeft. Warm water in de ondergelopen mijngangen blijkt nog over onvermoede
kwaliteiten te beschikken. Je kunt er dorpen en steden mee verwarmen die van het gas
af moeten. Het systeem is inmiddels - zij het met vallen en opstaan - doorontwikkeld
tot een computergestuurd energieopslagsysteem met landelijke potentie, bleek deze
week uit onafhankelijk onderzoek. Maar net als de Einstein Telescope is het
Mijnwaterproject een kostbare aangelegenheid. De aansluitkosten zijn hoog en ook de
jaarlijkse lasten zijn aanzienlijk. Maar de techniek werkt wel, bewijzen diverse
voorbeeldprojecten in de Parkstad. Het is wel zaak om nu door te pakken en het
project een stap verder te brengen. Dat vergt moed, want het vraagt geld, veel geld.
Maar zonder durf en visie geen glorie. Mijnwater en Einstein Telescope kunnen iconen
van Limburg worden en verdienen daarom al onze support en aandacht.
Het commentaar vertolkt de mening van de

Mijnwater en Einstein Telescope kunnen iconen van Limburg worden en
verdienen daarom al onze support en aandacht.
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krant over belangrijke nieuwsfeiten in Limburg
en de wereld.
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