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Na Parijs
Ten tijde van het schrijven van deze 
column, vlak na de aanslagen van  
13 november in Parijs, is inmiddels 
besloten de VN-klimaatconferentie 
(COP21), van 30 november tot en 
met 11 december 2015, vooralsnog 
door te laten gaan. Doel is een nieuw 
klimaatakkoord dat in 2020 moet 
ingaan wanneer het Kyoto-protocol 
uit 1997 afloopt. We gaan ervan uit 
dat de gezamenlijke wereldleiders 
inmiddels hun goed bedoelde inten-
ties hebben uitgesproken om de 
temperatuurstijging op aarde niet 
meer te laten zijn dan de berekende 
2 graden in 2100. 
Het in Parijs gevestigde International 
Energy Agency (IEA) voorspelt in 
hun World Energy Outlook 2015 een 
toename van de temperatuur met 
2,7 graden in 2100 als alle plannen 
om de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken worden uitgevoerd. 
Dat is aanzienlijk lager dan sommige 
wetenschappers voorspellen, maar 
hoger dan de twee graden die 
internationaal is afgesproken. De 
VN-klimaat conferentie moet daarom 
volgens de IEA met de juiste stimu-
leringsmaatregelen komen. Het 
agentschap pleit voor méér energie-
besparingsmaatregelingen, gefaseer-
de uitschakeling van kolencentrales, 
een verdubbeling van investeringen 
in hernieuwbare energie en voor 
het afbouwen van subsidies op  
fossiele brandstoffen. 
Waar dit allemaal toe leidt? Over 
ongeveer vijftien jaar zal er meer 
elektriciteit worden opgewekt uit 
hernieuwbare bronnen dan uit 
steenkool. De dagen van fossiele 
bronnen zijn geteld: ook olie  
en gas zullen op termijn minder 
belangrijk worden in onze energie-
mix. Grote ambities van een 
wereld in verandering. Tijdens de 
aanslagen kwam Parijs plots erg 
dichtbij, ook de gevolgen van de 
COP21 voor ons dagelijks bestaan 
zullen meer en meer merkbaar 
worden. 

Dichter bij huis, terugkijkend op  
dit warme najaar. De Staringlezing 
2015 van Hans de Ruiter gaf een 
overzicht van de rijke geschiedenis 
van de mijnbouw – van vuursteen 
tot gaswinning – en de mijnbouw-
opleiding in Delft zoals gestart  

in 1842 door koning Willem II,  
met als eerste hoogleraar Salomon 
Bleekrode, een kinderarts en 
gynaecoloog, die de humane ont-
sluitingen inruilde voor die van 
moeder aarde. De presentatie van 
Hans de Ruiter is terug te vinden 
op de KNGMG-website. Na deze 
lezing in de prachtige Mekelzaal 
van het Delftse Science Centre 
(voormalig Mijnbouwkundig Insti-
tuut) overhandigde Duco Drenth 
officieel de benodigde handteke-
ningen aan het bestuur voor de 
oprichting van een nieuwe genoot-
schapskring: de Mijnbouwkundige 
Kring. Het bestuur wenst deze een 
actief en lang leven toe; verande-
ringen in de maatschappelijke rol 
van de aardwetenschappen wor-
den vaak via mijnbouw weerspie-
geld en we zijn dan ook benieuwd 
naar de te ontplooien activiteiten. 

De in 1950 ingestelde Van Water-
schoot van der Gracht penning 
wordt ook dit jaar weer toegekend. 
De prestigieuze penning, ik herhaal 
het nog maar eens, is bedoeld voor 
personen die ‘zich op wetenschap-
pelijk, maatschappelijk of onder-
wijskundig gebied voor de toege-
paste aardwetenschappen in 
Nederland uitzonderlijk verdienste-
lijk hebben gemaakt’. Het bestuur  
is verheugd om de 2015-penning 
uit te reiken aan de oprichter en 
voormalig directeur van Euro Tank 
Laboratories (1998-2011) aan de 
Universiteit Utrecht, dr. George 
Postma. De sedimentoloog Postma 
onderzocht o.a. delta- en turbidiet-
afzettingprocessen door middel van 
een combinatie van experimentele 
en veldstudies. Het hoofdbestuur is 
blij met de voordracht van George 
Postma, niet alleen vanwege zijn 
wetenschappelijke verdiensten, 
maar vooral ook vanwege George’s 
grote betekenis voor het onderwijs 
in de sedimentologie (verdere 
details vindt u in deze Geo.brief).

Vanaf 2016 zal de KNGMG-website 
aanzienlijke veranderingen onder-
gaan: de gevolgen van verdere 
implementatie van ‘de digitale  
2e eeuw’ zoals afgelopen mei in het 
verslag van de KNGMG-toekomst-
visiecommissie is gepubliceerd.  

Er komt een vernieuwde website 
en een digitale nieuwsbrief met 
berichten, nieuwsfeiten en de 
actuele agenda. De Geo.brief blijft 
natuurlijk bestaan want veel leden 
hechten aan ‘papier’.

Begin april 2016 wordt voor de 
13de keer het Nederlands Aard-
wetenschappelijk Congres in Veld-
hoven georganiseerd. De oorspron-
kelijke initiatiefnemers NWO en 
ons genootschap hebben vanzelf-
sprekend een sterke binding met 
dit evenement. Het KNGMG wil in 
2016 meer zichtbaar zijn en zal 
daarom naast sponsoring, actief 
zijn in de programmacommissie 
(Hemmo Abels, Els Ufkes, beide 

KNGMG-bestuursleden) en er is  
een KNGMG-ledenkorting op de 
toegangsprijs. Houd dus de website 
https://nacgeo.nl van het congres 
de komende tijd in de gaten om  
de nieuwtjes en het programma  
te raadplegen. 

2015 was een goed KNGMG jaar, 
wij kijken met vertrouwen uit naar 
2016 en zijn met u benieuwd naar 
de gevolgen van ‘Parijs’ voor ons 
vakgebied, in alle opzichten. Het 
KNGMG-hoofdbestuur wenst u  
plezierige feestdagen en een 
gezond nieuwjaar. 

Lucia van Geuns

van het bestuur

Duco Drenth overhandigt na de Staringlezing de benodigde handtekeningen 

aan KNGMG-voorzitter Lucia van Geuns voor de oprichting van een nieuwe 

KNGMG-Kring: de Mijnbouwkundige Kring.

van de redactie

Graag willen wij iedereen die in het afgelopen jaar een bijdrage aan 
de Geo.brief heeft geleverd daarvoor hartelijk bedanken. Tegelijker
tijd wensen we alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.
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Het hoofdbestuur van het KNGMG 
reikt dit jaar de Van Waterschoot van 
der Grachtpenning uit aan dr. George 
Postma. Hij krijgt de erepenning voor 
zijn rol als voorloper gedurende drie 
decennia in het internationale sedi
mentologisch onderzoek, en voor zijn 
verdiensten voor het universitair 
onderwijs in Nederland. 

George studeerde aan de Universiteit 
van Amsterdam in de hoogtijdagen 
van de beschrijvende sedimentologie 
en stratigrafie. Hij werd tijdens zijn 
studie gegrepen door een vraag die 
niet met beschrijvend veldwerk 
opgelost kan worden: hoe worden 
deze gesteenten afgezet? Dit dreef 
hem tot het ontwikkelen van een 
onderzoekslijn die hem tot op heden 
vooraan heeft gezet in de internatio
nale onderzoeksgemeenschap: het 
vergelijkend onderzoek tussen expe
rimentele sedimentologie en geolo
gische waarnemingen in het veld.
Aan de Universiteit van Utrecht 
(1989–2012) heeft hij een methode 
ontwikkeld, waarmee hij in korte 
experimenten de geologische ont

wikkeling van sedimentaire syste
men, die onder invloed van zeespie
gelveranderingen, klimaat en tekto
niek staan, inzichtelijk maakt. De 
experimentele faciliteiten, die George 
in de jaren 80 heeft opgezet, zijn uit
gegroeid tot het Eurotank Stroomgo
ten Laboratorium.
George ziet in zijn analyses het ont
staan van de afzettingen werkelijk 
voor zich en hij heeft een bijzondere 
gave om iedereen, ongeacht aard
wetenschappelijke voorkeur of  
achtergrond, daarin mee te kunnen 
nemen. George is een inspiratiebron 
geweest voor generaties geologie
studenten. Net als bij zijn leermees
ters Roep en Beets deed hij dat voor
namelijk door samen te werken op 
basis van gelijkheid.

De uitreiking van de penning aan  
dr. George Postma zal begin 2016 
plaatsvinden tijdens een mini 
symposium op de Universiteit van 
Utrecht. Meer berichten hierover  
zullen in de volgende Geo.brief  
en op de website staan.

kngmg

De VWvdG Penning 2015

Wijn van Nederlandse bodem • 
Geert-Jan Vis, Denise Maljers,  
Stan Beurskens • 2015 • TERRA • 
ISBN: 978 90 8989 672 8 • d 24,99

Te koud, te nat, te plat. Deze zes korte 
woorden van zo’n tien jaar geleden 
in het Belgische Standaard Magazine 
sloegen op Nederlandse wijn, maar 
hadden net zo goed over de Neder
landse geologie kunnen gaan. In óns 
vakgebied is dat een kwestie van 
smaak. Al een eeuw lang vindt niet 
iedere aardwetenschapper het een 
straf om op een kille ochtend een 
sleuf te graven of een gat te boren. 
Over het strenge vinologische oordeel 
viel echter moeilijk te twisten. Of was 
terroir de boosdoener toch niet?
In een door Han Bruinenberg en Nik 
Trabucho mooi vormgegeven boek 
gaan GeertJan Vis en Denise Maljers 
van de Geologische Dienst Nederland 
samen met oenoloog Stan Beurskens 
op zoek naar het antwoord op deze 
vraag. Impliciet volgt dat al snel. 
Tegenwoordig is Nederlandse wijn zó 
goed dat Belgische bezoekers die per 
krat in plaats van per fles inkopen. En 
in tien jaar tijd is Nederland vast niet 
veel minder koud, nat en plat gewor
den. Maar doet geologie er dan hele
maal niet toe? Natuurlijk wel. In ver
schillende hoofdstukken komen de 
invloeden van ondergrond, bodem en 
klimaat op wijnranken aan bod, ter 
verluchtiging afgewisseld met inter
views waarin wijngaardeniers over 
hun passie spreken. Met het Neder
landse terroir is niets mis, luidt het 
korte oordeel, met de Nederlandse 
regelgeving des te meer. Eventuele 
tekorten aan het één of ander in 
bodem en ondergrond worden op 
basis van gedegen analyses chemisch 
of biologisch aangevuld. De Nederlan

der is immers gewend om het land te 
vormen naar zijn hand.
Het boek biedt door de gekozen 
opzet een boeiend contrast tussen 
gevoel en objectieve waarneming. 
Juist de wijnmakers prijzen het 
waterbergend vermogen, de stenen 
die warmte vasthouden, de hellingen 
van hun percelen, en de in hun onder
grond beschikbare voedingsstoffen. 
“Druiven houden echt van ijzer, 
gevoelsmatig maken we daar goede 
wijn mee.” Hun conclusie wordt 
ondersteund door beroemde somme
liers die bijna poëtisch vertellen over 
de weerspiegeling van de bodem in 
een sappige Riesling druif en over  
de mineraliteit van een fles witte 
Sancerre. Uit de lucht gegrepen, aldus 
de auteurs van het boek. Geologie 
heeft wel invloed op de groei van de 
druiven, maar niet op de smaak van 
daarmee gemaakte wijn. Zij beroepen 
zich daarbij op de analyse van een 
panel Duitse beroepsproevers die  
‘in éénpersoonscabines bij wit licht 
in een rustige, geurneutrale ruimte 
met een constante temperatuur’ alle 
gevoel en romantiek van het wijn
drinken scheiden. De lezer, liefhebber 
van wijn en intussen gefascineerd 
geraakt door onze ondergrond, zal 
zich vast niet zonder weerwerk laten 
overtuigen. Zijn aromawielen wel 
representatief voor onze geur en 
smaakervaring? Wat je proeft is toch 
deels wat je erbij voelt? En poetst de 
gedoseerde aanvulling van voedings
stoffen de oorspronkelijke invloed 
van de ondergrond niet weg? Snel 
proberen te ontkrachten, die treurige 
hypothese. Dat zijn we verplicht aan 
ons mooie vak. Wel eerst het boek 
lezen. Een aanrader.

Sytze van Heteren

boekbespreking

Wetenschappelijke tijdschriften zijn 
duur. Als actuele kennis niet direct, of 
enkel tegen extra betaling beschikbaar 
komt, vertraagt dat de voortgang van 
de wetenschap. Daarom is NWO voor
stander van Open Access: directe en 
vrije toegang tot wetenschappelijke 
publicaties voor iedereen. 
Om een concrete bijdrage te leveren 
aan de brede internationale beweging 
naar Open Access heeft NWO per  
1 december haar subsidievoorwaarden 
op dit gebied aangescherpt. Wereld
wijd is NWO de eerste nationale 

wetenschapsfinancier die een derge
lijke stap zet. 

NWO ondersteunt de overgang naar 
Open Access ook financieel. De even
tuele kosten voor het publiceren van 
Gold Open Accessartikelen en boeken 
zijn subsidiabel via het Stimulerings
fonds Open Access Publicaties van 
NWO. 

Meer informatie: 
http://www.nwo.nl

nwo

Per 1 december scherpt NWO  
haar subsidievoorwaarden aan
(bron: www.nwo.nl)

NWO heeft per 1 december 2015 haar subsidievoorwaarden aange-
scherpt op het gebied van Open Access. Alle publicaties die voortkomen 
uit een ‘call for proposals’ die NWO na deze datum openstelt, moeten 
op het moment van publicatie direct openbaar toegankelijk zijn.
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De (industriële) toepassing van CCS wordt – 
naast energiebesparing en het gebruik van 
hernieuwbare energiestromen – gezien als 
een noodzakelijke maatregel om de klimaat
verandering te beperken. Daarnaast zal er, 
gezien de traagheid waarmee de uitstoot 
van CO2 nu wordt teruggedrongen, over 
niet al te lange tijd behoefte zijn aan nega
tieve emissies (dus niet het beperken van 
de CO2uitstoot, maar het terugdringen van 
de CO2concentratie in de atmosfeer). Dat 
wil zeggen dat wellicht ook de uitstoot van 

.energie

CO2-opslag in Nederland: 
Hoe nu verder….
Op 16 oktober jl. vond in Rotterdam het 8ste Nationale CCS-symposium  
plaats (CCS: Carbon Capture and Storage). Na een gestage terugloop in de 
belangstelling de laatste jaren was er dit keer sprake van een toename in 
het aantal deelnemers. Mogelijk hebben de mooie locatie (de SS Rotterdam) 
en de verbreding van de scope van CO2-opslag naar opslag en hergebruik van 
CO2 hieraan bijgedragen, maar na jaren van relatieve radiostilte was er sprake 
van een hernieuwde belangstelling voor de afvang en opslag van CO2 (CCS).

CO2 bij het gebruik van duurzame brand
stoffen zoals biomassa zal moeten worden 
beperkt en dat ook hier CCS in beeld komt. 

CO2 opslag in Nederland
Na het stopzetten van de ‘Barendrecht pilot’ 
en de ‘ban’ op alle CO2opslag op land is er 
de laatste jaren een teruglopende publieke 
aandacht voor CCS. Dat laat echter onverlet 
dat zowel het ROADproject (Rotterdam 
Opslag en Afvang Demo) als het nationaal 
CCSonderzoeksprogramma CATO (CO2 

Afvang, Transport en Opslag)in detail kijken 
naar specifiek voor Nederland relevante 
problemen in verband met CO2opslag. 
Sinds een jaar of tien slaat GdFSuez in 
Nederland in het K12Bveld op de Noordzee 
(100 km ten noordwesten van Den Helder) 
CO2 op. Het gas uit dit veld bevat een hoge 
concentratie CO2 (12%) en kan eerst na 
afvang van deze CO2 aan het gasnet worden 
geleverd. De afgevangen CO2 wordt ter 
plaatse geïnjecteerd in dit veld. Het gaat 
hierbij om relatief kleine hoeveelheden. In 
de afgelopen periode is er – o.a. op basis 
van tracer onderzoek – in detail gekeken 
naar het stromingsgedrag van CO2 in dit 
veld. Voor de opslag van CO2 op de korte 
termijn wordt gekeken naar (bijna) lege 
gasvelden, waarbij injectie van CO2 al zou 
kunnen beginnen tijdens de laatste fase van 
de productie van gas en of condensaat. 
Gezien de beperkte opslagcapaciteit in lege 
gasvelden wordt voor de langere termijn 
ook de opslag in aquifers gezien als optie.
De opslag van CO2 in lege gasvelden levert 
een aantal directe voordelen op, maar leidt 
ook tot een aantal complicaties. Zo kan op 
basis van de bekende historische productie 
uit deze velden een goede schatting gemaakt 
worden van het beschikbare poriënvolume 
en daarmee de opslagcapaciteit voor CO2. 
Een goed inzicht in deze capaciteit, vooraf
gaand aan de feitelijke opslag, beperkt in 
grote mate de financiële risico’s. CATO heeft, 
in samenwerking met onder andere het 
Rotterdam Climate Initiative en het Global 
CCS Institute, op deze manier berekend  
dat de totale beschikbare opslagcapaciteit 
voor de Nederlandse offshore velden zo’n 
1,5 Gton CO2 bedraagt. Een deel van deze 
capaciteit is niet geschikt, zodat er onge
veer 900 miljoen ton voor de feitelijke 
opslag van CO2 overblijft. Voor opslag op 
land is een beperktere capaciteit beschikbaar 
(de capaciteit van het Groningen gasveld 
buiten beschouwing gelaten).

Injectiviteit
Naast de beschikbare capaciteit is ook ken
nis over de injectiviteit (de snelheid en de 
druk waarmee gas geïnjecteerd kan worden) 
van een veld van groot (financieel) belang. ‘Artists impression’ van het K12B veld, GdF Suez.
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belangrijke rol. Besparing op de opslagkos
ten door hergebruik van lege gasvelden is 
wel een belangrijk issue.

Risico’s
De opslag van CO2 kent risico’s. Op korte ter
mijn bepalen vooral de vloeistofstromingspro
cessen, die gekoppeld zijn aan thermische, 
geochemische en geomechanische processen, 
hoe de CO2 zich verspreid in het reservoir, met 
de vraag of de CO2 zich beperkt tot de beoog
de opslaglocatie. De voornaamste risico’s zijn 
migratie van CO2 langs breukstructuren en langs 
de put(wand). Het uitgangspunt is hierbij dat 
de Nederlandse gasvelden in principe bewezen 
hebben gasdicht te zijn, maar dat injectie van 
CO2 zou kunnen leiden tot geochemische ver
anderingen in het reservoir die, gecombineerd 
met de veranderende druk en temperatuur  
tijdens injectie, voor lekkage zouden kunnen 
zorgen. Het is dus nood zakelijk om elke 
beoogde opslaglocatie in detail bekijken. 
Onder andere de Universiteit Utrecht heeft 
gekeken naar de effecten van CO2 op de 
stabiliteit en permeabiliteit van breuken. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de risico’s 
op breukreactivatie (en dus seismiciteit) en 
lekkage op een termijn van 10 tot 100 jaar 
niet of nauwelijks worden beïnvloed. Op  
de wat langere termijn lijkt de vorming van 
carbonaten langs het breukvlak tot grotere 
breukstabiliteit te leiden en de risico’s op 
breukreactivatie en lekkage te verkleinen.
Het formatiewater zal door de injectie van 
CO2 een lagere pH krijgen. Een deel van de 
mineralen in het reservoir zullen daardoor 
oplossen en er zullen nieuwe carbonaten 
neerslaan, die de geinjecteerde CO2 zeer 
efficient zullen vastleggen. Maar de oplossing 
van andere mineralen kan tot ongewenste 

effecten leiden. De tijdschaal waarop deze 
effecten zullen plaatsvinden is groot; 
onderzoek daarnaar is alleen mogelijk door 
geochemische modelering, met laboratium
experimenten als kortetermijntoetsing.  
De Nederlandse gasvelden bevatten echter 
van nature CO2 (tot concentraties van meer 
dan 70%) en onderzoek aan boorkernen  
uit deze velden geeft de mogelijkheid om 
ook voor de langere tijdschalen specifieke  
uitspraken te doen over de relevante  
geochemische processen.
Onder andere op basis van de onderzoeken 
die zijn uitgevoerd binnen CATO is voor het 
P18veld (een (nagenoeg) leeg gasveld van 
TAQA, de beoogde opslaglocatie voor het 
ROADproject) de eerste opslagvergunning 
onder de Europese Storage Directive ver
strekt. De methode waarop dit veld beoor
deeld is op zijn geschiktheid wordt inmiddels 
als standaard gehanteerd in Europa. Na een 
lange tijd van onzekerheid of de ROADdemo 
(en de hieraan gekoppelde ondergrondse 
opslag) door mocht gaan, lijkt op korte  
termijn een positieve beslissing te kunnen 
worden verwacht. Daarmee zou de eerste 
geïntegreerde CCSdemo in Europa een feit 
zijn, zij het met de nodige vertraging.

Jan Brouwer

Directeur CATO

e-mail: jan.brouwer@tno.nl

Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de 
eindrapportage op de CATOwebsite (www.co2cato.nl).

References
De Vos R. Linking the chain; Integrated CATO2 knowledge pre
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Dit geldt met name bij de opslag van CO2  
in aquifers en is veelal gekoppeld aan de 
mobiliteit van het aanwezige water (bij de 
injectie van CO2 wordt in eerste instantie 
het formatiewater verplaatst, pas na langere 
tijd treedt oplossing van CO2 en mineralisatie 
op). Voor opslag van CO2 in lege gasvelden 
lijkt deze problematiek van minder belang, 
maar tijdens de injectie van CO2 kan ver
mindering van injectiviteit een belangrijk 
operationeel risico zijn. Hierbij spelen zowel 
de aan uitdroging gerelateerde precipitatie 
van zouten, als de aan de lokale afkoeling 
gerelateerde vorming van gashydraten een 
rol. Met name de snelle expansie van de 
CO2 bij injectie in lege gasvelden kan zorgen 
voor sterke afkoeling, waarbij de tempera
tuur in de buurt van de put zelfs lager kan 
worden dan die van het geïnjecteerde CO2 
(JouleThompson Cooling). Modelstudies 
maken dit temperatuurgedrag inzichtelijk 
en op basis van die resultaten kunnen rand
voorwaarden worden gesteld aan optimale 
injectiedruk en temperatuur.
Van groot belang bij opslag in lege gasvelden is 
de bestaande infrastructuur (pijpleidingen, 
putten, platforms). Enerzijds levert hergebruik 
van deze infrastructuur een forse besparing  
op, anderzijds is lekkage van CO2 mogelijk via 
bestaande (en eventueel verlaten) putten. Bij 
een eerste assessment of een opslaglocatie 
geschikt is, speelt de beschikbaarheid van 
technische informatie over de bestaande  
putten dan ook een belangrijke rol.
De opslag in lege gasvelden met hergebruik 
van de bestaande infrastructuur leidt tot 
uitdagingen in de fasering van CO2opslag. 
Volgens de huidige mijnwet dienen velden 
en infrastructuur op nette wijze te worden 
verlaten. Is er op dat moment geen duide
lijkheid over mogelijk hergebruik, dan zal de 
aanwezige infrastructuur goeddeels moeten 
worden verwijderd. De ontwikkeling van een 
reservoir voor opslag van CO2 zou gelijktijdig 
moeten plaatsvinden met de afbouw van de 
gasproductie in dat reservoir. Een zekere 
mate van regie is dan ook gewenst, zowel 
over het moment waarop het veld verlaten 
wordt, als de wijze waarop dat gebeurt (er 
wordt hier wel gesproken over ‘mothballing’).
De kosten van de opslag van CO2 zijn zeker 
belangrijk, maar spelen op dit moment in de 
algemene discussie over CCS slechts een 
beperkte rol. De voornaamste kosten zijn  
de afvanginstallaties en de benodigde trans
portinfrastructuur. Deze zijn op dit moment 
nog zo hoog dat de uitvoering van CCS 
projecten alleen op basis van het Europese 
Emission Trading System (ETS) onrendabel 
is. Op de lange termijn is versterking van dit 
systeem, dan wel de inzet van andere finan
ciële instrumenten gewenst. Voor de concrete 
plannen in Noorwegen, UK en Nederland 
(ROAD) vormen Europese en nationale sub
sidies de voornaamste financiële bronnen 
en speelt de discussie over ETS een minder 

Mineraalreacties geïntegreerd met de burial history van het Werkendamveld. Accumulatie van CO2 

vond waarschijnlijk plaats zo’n 70-80 Ma na uplift.
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Stefan Luthi in een spleet in de Navajo zandsteen (Jura) tijdens de Utah-excursie in 2007.
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.voetlicht

Stefan Luthi neemt afscheid 
van de TU Delft

Professor Stefan Luthi, sinds 1999 hoogleraar productiegeologie aan de TU Delft gaat met emeritaat. 

Van de zestien jaren aan deze universiteit is hij er negen voorzitter geweest van de afdeling. Jaren 

waarin de oude faculteit Mijnbouw afscheid moest nemen van de Mijnbouwstraat en verhuisde naar 

het nieuwe gebouw tegen Civiele Techniek aan. Hij zag het aantal studenten groeien en de staf 

internationaler worden. Helemaal weg gaat hij niet. Hij blijft zijn promovendi begeleiden en hij is een 

van de drie initiatiefnemers van het ICDP-project (International Continental Scientific Drilling Program) 

om het Cenozoïcum in Nederland te kernen. Wat hem nog aan vrije tijd rest, wil hij doorbrengen op 

zijn landgoed in Portugal.

Hem maakt het niet uit waar hij woont. Hij 
heeft in zijn werkende leven in zoveel ver
schillende landen gewoond, dat hij zich over
al thuis voelt. Maar Portugal is mooi, het 
heeft een heerlijk klimaat en een vriendelijke 
bevolking. Zijn huis ligt in de Algarve, zo’n 
10 kilometer van de kust, met zeven hecta
res grond met pijnbomen, olijfbomen en 
kurkeiken. Het uitzicht is wonderschoon  
en het huis staat op Triasturbidieten. Wat 
wil een mens nog meer. Zijn kinderen weer
spiegelen hun internationale ouders. Zijn 
zoon geeft les aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam (grafisch ontwerpen) en is een 
rasAmsterdammer aan het worden. Zijn 
dochter is via het Verre Oosten in Burundi 
terechtgekomen waar zij voor Unicef werkt. 

Duurzaam
Een brede ontwikkeling voor de studenten 
was een van Luthi’s ambities toen hij begon 
als hoogleraar in Delft. De energiewereld 
was aan het veranderen: de grenzen aan het 
gebruik van fossiele brandstoffen kwamen 
steeds hoger op de politieke agenda te 
staan, de belangstelling voor alternatieve, 
duurzame bronnen van energie groeide. 
Luthi: “Het is onze taak om de studenten 
duidelijk te maken wat de consequenties 
zijn van het grootschalige gebruik van  

fossiele brandstoffen. Wij halen olie, gas en 
steenkool uit de aarde – allemaal koolstof 
dat onttrokken is aan de koolstofcyclus – 
verbranden het en brengen die koolstof in 
een geologisch ongekend tempo terug in  
de atmosfeer. De studenten krijgen dit uit
gelegd in een stevig stuk organische chemie. 
Maar geoingenieurs zijn geen specialisten 
in alle nieuwe en duurzame bronnen van 
energie. Stroom uit wind, getijden of algen
matten ligt toch ver buiten de vakkennis 
van de gemiddelde oliegeoloog. Wat wel bij 
de aardwetenschappen hoort, is geothermie 
en sinds 2013 heeft onze afdeling een hoog
leraar Geothermie. Professor David Bruhn 
heeft al een aantal mooie EUprojecten 
binnengehaald.” 
Volgens Greenpeace kan in 2050 alle energie 
duurzaam opgewekt worden. Wil dat wer
kelijkheid worden, dan is er volgens Luthi 
eenheid in politieke idealen noodzakelijk, 
maar die gelijkgestemdheid is ver te zoeken. 
“De industriële lobby is machtig en veran
deringen in zo’n grote industrie zullen traag 
zijn. De investeringen in apparatuur, pijp
leidingen, raffinaderijen, platformen, infra
structuur en technieken zijn enorm groot 
geweest. Als je kijkt naar de twee grootste 
energiebronnen die we nu gebruiken –  
fossiele brandstof en kernenergie – dan 

duurde het 25 tot 50 jaar vanaf het eerste 
onderzoek naar de haalbaarheid tot de 
brede toepassingen ervan. En onze zoek
tocht naar duurzame energie is nog maar 
net begonnen. Vijfentachtig procent van 
alle energie die verbruikt wordt is nog 
steeds fossiel, en er is nog geen schaarste 
te zien. Het MiddenOosten heeft een 
overvloed aan fossiele brandstoffen en  
de Verenigde Staten kunnen in hun eigen 
onderhoud voorzien. Waarom overstappen 
als er nog meer dan voldoende is?”

Rijst
Niet alle studenten richten zich in hun  
masteronderzoek op de klassieke fossiele 
brandstoffen. Buitenlandse studenten heb
ben vaak een andere achtergrond, komen 
met andere ideeën naar Delft en zijn goed 
op de hoogte van specifieke problemen in 
hun eigen land. Een student uit Suriname 
heeft een onderzoek gedaan om de planten
resten na de rijstoogst te gebruiken als 
basis voor papier. Luthi: “Ook in Suriname 
worden de rijstakkers ieder jaar na de oogst 
in brand gestoken. Dat geeft wekenlang 
overlast door stof en roet. Deze student 
werkt nu – met hulp van zijn vader – aan de 
bouw van een proefopstelling om te onder
zoeken of het mogelijk is om op industriële 
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schaal papier te maken uit rijstplanten. Dat 
is een ingewikkeld proces, maar het zou 
een schoon alternatief zijn om het planten
afval te verwerken.”
Dat technische universiteiten het door de 
praktische toepassingen van hun onderzoek 
makkelijker hebben met fondsenwerving is 
volgens Luthi niet waar, want ook toegepast 
onderzoek begint met fundamentele vragen. 
Hij geeft als voorbeeld het onderzoek in 
Delft naar kwantumchips. Softwaregiganten 
als Microsoft besteden hier veel geld aan. 
Maar voordat over praktische toepassingen 
nagedacht kan worden moeten eerst funda
mentele vragen beantwoord worden. Luthi: 
“Wij doen bijvoorbeeld onderzoek aan 
onderwatermodderstromen (subaqueous 
megaflows). Dat zijn grote stromen die de 
continentale helling afglijden en ondanks 
hun stroperige eigenschappen tot 2000 kilo
meter ver kunnen uitstromen. Wij doen 
samen met Utrecht onderzoek in de grote 
tanks daar om het mechanisme van deze 
stromen te doorgronden. Ze zijn niet te 
vergelijken met turbidieten, maar hoe ze 
werken weten we niet. Ooit zou deze kennis 
nuttig kunnen zijn om mogelijke locaties 
voor olie of gasreservoirs te vinden. Maar 
daar gaat het nu niet om.”

Cenozoïcum
Vijf jaar geleden is Nederland lid geworden 
van het International Continental Scientific 
Drilling Program (ICDP). Het jongere – en 
financieel een flink stuk slankere – zusje 
van het diepzee boorprogramma IODP 
bestaat bijna 20 jaar. Duitsland, de VS  

en Japan zijn de belangrijkste sponsoren. 
Alleen onderzoekers van landen die lid zijn 
van het ICDP mogen een voorstel indienen. 
Nederland heeft, met Luthi, Timme Donders 
(UU) en Wim Westerhoff (TNO) als trekkers, 
het idee ontwikkeld om het Cenozoïcum in 
Nederland continu te kernen. In maart van 
dit jaar is dit plan, zoals de procedures van 
het ICDP voorschrijven, in een meerdaagse 
workshop met een internationale groep 
wetenschappers uitgewerkt tot een voorstel. 
Het voorstel wordt in januari van volgend 
jaar ingediend. De Scientific Advisory Group 
zal beoordelen of het project – eventueel 
met aanpassingen – geaccepteerd wordt. 
Eenmaal goedgekeurd, moeten er fondsen 
gezocht worden. Het ICDP betaalt een deel, 
maar de rest moet gefinancierd worden via 
NWO, STW, EUsubsidies en de industrie. 
Als alles goed gaat, dan zullen de boringen 
mogelijk al in 2017 beginnen.
Luthi: “Het project is CONOSC genoemd 
(COring NOrth Sea Cenozoic). Wij willen met 
twee boringen een continue kern nemen van 
het Cenozoïcum – de naam Tertiair mag je 
tegenwoordig niet meer gebruiken. Het 
gaat om twee locaties: het Paleogeen willen 
we boren in NoordNederland omdat het 
daar het beste ontwikkeld is, en het Neo
geen in het zuiden, in de Roerdalslenk. De 
noordelijke kern zal 1100 meter lang zijn, de 
zuidelijke zo’n 1800 meter. Bijna 3000 meter 
in totaal dus, maar precies weten we het nog 
niet. Je zou denken dat er al veel bekend is 
over het Cenozoïcum in Nederland, maar 
niets is minder waar. Oliemaatschappijen 
boren er doorheen en doen pas onderzoek 

op de diepte die voor hen interessant is. 
Over het Kwartair weten we veel in verband 
met grondwateronderzoek, maar de rest 
van het Cenozoïcum is nog onontgonnen 
terrein. Met twee locaties hopen we een zo 
volledig mogelijke kern te krijgen, maar met 
name in het Oligoceen en Eoceen kunnen 
hiaten zitten. Volgende zomer weten we of 
het project doorgaat. Belangrijk is ook of 
NWO haar lidmaatschap van het ICDP wil 
verlengen. Als dat niet gebeurt, dan mag 
Nederland geen principal investigator zijn. 
Dan zou het overgenomen moeten worden 
door een land dat wel lid is. Maar of dat 
gebeurt, betwijfel ik.”

Zichtbaarheid
De afgelopen vijf jaar was Luthi de Neder
landse afgevaardigde in het executive com
mittee dat de projecten beoordeelt. Zijn 
lidmaatschap stopt dit jaar – hij gaat zijn 
eigen project niet beoordelen – maar hij 
blijft betrokken bij het ICDP. Luthi: “Ik ga 
als liaison officer werken aan de bekend
heid en zichtbaarheid van de organisatie. 
We hebben nieuwe leden nodig en meer 
fondsen. In de vijf jaar dat Nederland lid is, 
hebben we veel bereikt. Een van de mooiste 
projecten vind ik het Hominidproject in 
het OostAfrikaanse riftsysteem waar José 
Jordens van de Universiteit Leiden bij 
betrokken is. Hierin wordt de geschiedenis 
van de mens in de laatste twee miljoen jaar 
onderzocht door het paleolandschap te 
reconstrueren, waarbij de beschikbaarheid 
van water (zowel zoet als zout), de migratie 
van de mens voor een groot deel bepaald 
blijkt te hebben.”
In de zestien jaren in Delft zijn er bij Luthi 
52 studenten afgestudeerd en heeft hij  
20 promoties begeleid. In de negen jaren 
als afdelingsvoorzitter is hij verantwoorde
lijk geweest voor het vertrek uit de Mijn
bouwstraat en de nieuwbouw bij Civiele 
Techniek, een moeilijk, soms frustrerend, 
en kostbaar project. Maar het aantal eerste
jaars steeg van 20 à 30 tot 125 nu, iets wat 
hij mede toeschrijft aan de aantrekkings
kracht van het nieuwe gebouw en de nieuwe 
faciliteiten. Er zijn meer buitenlandse studen
ten en de staf is internationaler geworden. 
Luthi: “De opleiding heeft een uitstekende 
naam. Ons huidige sectiehoofd petroleum
winning – William Rossen – komt bijvoor
beeld van de Universiteit van Texas en het 
sectiehoofd geologie – Giovanni Bertotti – 
uit Italië. Delft heeft dus duidelijk een 
internationale aantrekkingskracht. We bie
den een breed curriculum aan en dat trekt 
veel buitenlandse studenten. En ondanks de 
crisis en de vraag naar duurzame bronnen 
van energie zijn de carrièrevooruitzichten 
in de olie en gasindustrie nog steeds heel 
goed.”

Aukjen Nauta

Met Steve Hansen (mede excursieleider) bij de Colorado-rivier (2007).
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De naam W.C.H. Staring is onlosmake
lijk verbonden met de landsdekkende 
geologische kartering, schaal 1:200.000, 
uitgegeven in de jaren 1858–1867. 
Velen zullen de set van 27 kaarten 
wel kennen en het bijbehorende 
boek ‘De Bodem van Nederland’, in 
twee delen gepubliceerd, respectie
velijk in 1856 en 1860. Zo niet dan  
is het de moeite waard die kaarten 
eens te bekijken. Dat kan eenvoudig 
via de beeldbanken van de bibliothe
ken van de VU Amsterdam of de Uni
versiteit Utrecht.  Ga naar: http://
imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/ 
collection/krt/id/1102). Je duikt  
dan onmiddellijk in een fraai stukje 
Nederlandse geogeschiedenis.

Voorlopige poging
Minder bekend is dat Staring in 1844 
al een landsdekkende overzichtskaart, 
ongeveer schaal 1:800.000 heeft ver
vaardigd. Deze kaart: Proef eener geo-
logische kaart van de Nederlanden.  
beschouwde Staring als een voorlopige 
poging om de geologie en bodem
kundige gesteldheid van Nederland 
in beeld te brengen. De kaart zal  
Staring en zijn medestanders gebruikt 
hebben om de regering te overtuigen 
van de noodzaak van een goede  
geologische kaart en gedetailleerde 
beschrijving van de bodemopbouw 
van ons land. De kaart uit 1844 is 
samengesteld op basis van de topo
grafische kaart van Kraayenhoff, 
eigen waarnemingen van Staring, en 
er is gebruik gemaakt van de geolo
gische kaart van Groningen van Acker 
Stratingh uit 1837.
Bij mijn weten is Starings kaart uit 
1844 de eerste gedetailleerde geolo
gische overzichtskaart van Nederland. 
We hebben nog wel de kaart van 
Omalius d’Halloy uit 1822 maar, met 
uitzondering van ZuidLimburg, valt 
heel Nederland op die kaart in slechts 
één enkele legendaeenheid.  
Starings kaart kent meerdere onder
scheidingen. Het Diluvium wordt nog 
als vloedvorming aangeduid en niet 
verder onderverdeeld. Het Alluvium 
wordt als lagen uit het jongere Tijdvak 
aangeduid en nader onderverdeeld in:
• Zeewaterbezinkingen
• Zoetwaterbezinkingen
• Hoge venen
• Lage venen
• Duinen en zandverstuivingen

De begrenzing van afzettingen uit 
het Tweede (Krijt, blauwe lijn) en 
Derde Tijdvak (Tertiair, groene lijn) 
staan ook op de kaart. Grappig detail 
is de schaalstok, met een onderver
deling in uren gaans. Ik vermoed dat 
het de afstand te voet, in wandel
tempo, aangeeft. Hoewel bekend is 
dat Staring vele afstanden te paard 
heeft overbrugd. 

Geologisch erfgoed
Ik ben de kaart tegengekomen op de 
website van het Brabants Historisch 
Informatie Centrum in ’s Hertogen
bosch, waarvan we een zeer goed 

Proef eener geologische kaart van de Nederlanden

gescand bestand van de kaart hebben 
gekregen. We hebben de kaart opge
knapt met als doel de informatie die 
erop staat zo goed mogelijk tot uiting 
te laten komen. Dat is een iets andere 
invalshoek dan die beheerders en 
verzamelaars van oude kaarten er op 
na houden heb ik inmiddels begrepen. 
De bijgaande afdruk is een voorbeeld 
van de door ons ‘opgeknapte’ versie. 
We hebben dit gedaan omdat we 
binnen de Geologische Dienst Neder
land bezig zijn met het ordenen van 
ons geologisch erfgoed. Naast deze 
eerste en oudste overzichtskaart 
hebben we nog de overzichtskaarten, 

schaal 1:600.000, van Tesch uit 1947 
en van de Rijks Geologische Dienst 
uit 1975. Hoogtijd om eens een 
update te presenteren zou je zeggen 
en wie weet kan de Geo.brief daar 
nog eens melding van doen. De 
‘opgeknapte’ versie van de kaart uit 
1844 zal samen met andere producten 
te zijner tijd vrij beschikbaar komen 
op de nieuwe website van de Geolo
gische Dienst Nederland – TNO. Maar 
de Geo.brief geeft hierbij alvast een 
inkijkje in dit historische document.

Wim Westerhoff

geologisch erfgoed
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De Arctische Oceaan is ruwweg te beschrijven 
als een rechthoekig gebied met twee diepe 
bekkens, gescheiden door een ondieper 
gedeelte, de Lomonosov Rug. De rug loopt 
van Groenland/Ellesmere Island naar de 
overkant, net langs de Noordpool, naar  
de NieuwSiberische Eilanden. Hij verdeelt 
daarmee de Arctische Oceaan in een  
Euraziatisch en een Ameraziatisch bekken.
Over het ontstaan van het Ameraziatisch 
bekken zijn verschillende theorieën ontwik

keld, samen te vatten als tektonische rifting, 
al dan niet gevolgd door seafloor spreading. 
De nu meest geaccepteerde verklaring gaat 
uit van een eerste rift fase die mogelijk 
begon in het Rhaetian (late Trias) waarna 
het bekken opende door seafloor spreading 
in Jura en vroeg Krijt. Daarbij zouden 
NoordAlaska en het aangrenzende noord
oostelijk deel van Rusland tegen de klok in 
weggeroteerd zijn van de Canadese Arcti
sche eilanden. Onderzoek naar de diepe 

ondergrond, dat mogelijk meer duidelijk
heid zou kunnen verschaffen, is moeilijk 
omdat het bekken een dik pakket sediment 
bevat, in het Canada Bekken tussen de 6 en 
10 km. Op dit moment is er geen spreidings
rug in het Ameraziatische bekken actief.
Het Euraziatische bekken is van jongere 
datum; de opening ervan wordt algemeen 
gedacht het gevolg te zijn van seafloor 
spreading beginnend in het Cenozoicum, 
met de Gakkel Rug, de nu actieve sprei
dingsrug, als voortzetting van de Mid
Atlantische Rug. Het bestaan en de locatie 
van de Gakkel Rug werden voorspeld door 
de Russische poolonderzoeker Yakov Yako
vlevich Gakkel (1901–1965) en rond 1950 
bevestigd door Russische expedities.  
De Gakkel Rug is de diepste spreidingsrug 
op Aarde, en de traagste: de spreiding is 
minder dan een cm per jaar.

Lomonosov Ridge
Grote aandacht gaat in de huidige discus
sies uit naar de Lomonosov Rug. Deze is  
50 tot 100 km breed, meer dan 1500 km 
lang en steekt tot 3 km boven de ca 4 km 
diepe abyssale vlakte uit. De rug bestaat uit 
diverse segmenten met verschillende geo
grafische en geologische kenmerken. Zo is 
de tektonische stijl aan Russische en Cana
dese zijde verschillend: enechelon fault 
blocks tegenover meer parallele structuren. 
Seismische (cross)secties over het mid
dengedeelte van de rug (in de buurt van de 
Pool) laten een meer dan 400 m dik pakket 
sediment zien, dat discordant op een afge
erodeerd oppervlak ligt; in een boring 
geïdentificeerd als, respectievelijk, siltige 
kleien van Paleoceen/Eoceen ouderdom op 
ondiep mariene zanden uit het Campanien. 
De rug zou dus ooit op zeeniveau of boven 
water gelegen hebben.
Hoe de Lomonosov Rug nu te interprete
ren? Dat het een stuk continentale korst is, 
wordt algemeen geaccepteerd. Maar waar 
komt het vandaan? Is het een ‘zelfstandig’ 
microcontinent? Of is/was het een deel van 
het Russische en/of Canadese continentale 
plat? Is het een deel van de Barentsz/Kara 
Zee continental shelf dat door rifting is 

.arctica

De Arctische oceaan,  
wat zit er onder het ijs?

De wereld wordt warmer, het ijs smelt. Waar dat tot 2010 nauwelijks mogelijk 
was, gebruikten in de zomer van 2013 tientallen schepen de Noordelijke 
Zeeroute, langs de noordkust van Rusland en door de Beringstraat, als 
verbinding tussen de Stille en de Atlantische Oceaan. Vergeleken met de 
gebruikelijke route via het Suezkanaal een tijdwinst in de orde van weken. 
Nieuwe mogelijkheden, waar sommigen met begerige ogen, en anderen  
met afschuw naar kijken. Ook de olie- en gasindustrie blikt naar het Noorden, 
wat ligt er verborgen onder het (smeltende) ijs van de Arctische Oceaan?

Kaart van de Arctische oceaan met de grenzen tussen de verschillende landen en hun respectieve EEZs 

binnen de 200 mijl (370 km) grens. (1) Noordpool; (2) Lomonosov Rug; (3) 200 zeemijl (370 km) 

grens: (4) geclaimd of betwist gebied. Ook Denemarken claimt gebied langs de Lomonosov Rug.
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UNCLOS en CLCS
De rechten van landen in aan hun grondgebied grenzende zeeën zijn 
geregeld in UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea), 
het verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Het 
verdrag is in werking getreden in 1994; het verschaft het juridisch kader 
voor het gebruik van zeeën en oceanen. Naast een groot aantal andere 
zaken stelt het verdrag vast op welke zones landen rechten kunnen 
doen gelden, hoe die zones gemeten moeten worden en hoe daarbij 
moet worden omgegaan met geografische elementen voor de kust, 
zoals banken, riffen etc.
Belangrijk in de Arctische discussie zijn met name de grenzen van de 
Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de vijf Arctische staten, Rusland, 
Canada, Denemarken/Groenland, Noorwegen en de Verenigde Staten. 
In tegenstelling tot de territoriale wateren, de ca. 22 km brede strook 
langs de kust die een soeverein onderdeel van een land is, is een EEZ 
deel van de internationale wateren. De EEZ is geen ‘bezit’ van een 

staat, wel kan een staat er exclusieve rechten doen gelden b.v. met 
betrekking tot winning van delfstoffen, zeevaart, visserij of het doen 
van wetenschappelijk onderzoek. De EEZ is maximaal 370 km breed, of, 
als het continentaal plat breder is dan die afstand, maximaal 648 km. 
Op dit moment hebben 167 staten het verdrag ondertekend en geratifi
ceerd. De Verenigde Staten hebben dit nog niet gedaan.
Disputen over de grenzen van Exclusieve Economische Zones kunnen 
worden voorgelegd aan de CLCS (Commission on the Limits of the Conti
nental Shelf), een VNcommissie in het leven geroepen om de regelge
ving van UNCLOS te implementeren, met name waar het gaat om de 
grenzen van het continentaal plat buiten de 370 km zone. Staten moe
ten eventuele claims binnen 10 jaar na ratificatie van UNCLOS ingediend 
hebben. CLCS bestudeert de ingeleverde technische gegevens en breng 
advies uit aan de betreffende staat. De grenzen die de staat dan vast
stelt op basis van dit advies zijn bindend en definitief. 

weggedreven, zoals Rusland claimt? Of is 
dit stuk korst misschien afkomstig van een 
heel ander deel van het continentaal plat  
en is het naar zijn huidige positie gebracht 
langs transform faults? Duits seismologisch 
onderzoek concludeerde, op basis van 
intensieve breukpatronen in de diepere 
ondergrond aan de Siberische kant, dat de 
rug nu wel aan het Russische continentale 
plat vast zit, maar daar mogelijk miljoenen 
jaren geleden geen deel van uit maakte.
De geologische oorsprong van de Lomonosov 
Rug is van groot belang voor de rechten die 
de vijf Arctische staten (Rusland, Canada, Ver
enigde Staten, Groenland/Denemarken en 
Noorwegen) op eventueel aanwezige bodem
schatten kunnen doen gelden. Het vooruit
zicht van verbeterde winningsomstandigheden 
maakt de vraag naar ‘wat hoort bij wie’ 
urgent. Alle vijf staten zijn er, om politieke/
economische/strategische redenen, op 
gespitst nieuwe voorraden aan hun reserves 
toe te voegen en hebben hun claims op het 
gebied ingediend bij de CLCS (zie kader).

Reserves
Hoeveel olie en gas er in het Arctisch gebied 
nog te ontdekken, valt is niet precies bekend. 
Het totaal wordt geschat op 13% (olie) en 30% 
(gas) van de totale nog onontdekte voorraden 
wereldwijd. Dat komt neer op meer dan  
350 billion barrel oil equivalent, in een aantal 
(merendeels offshore) bekkens die zeker niet 
allemaal even aantrekkelijk zijn. De schattingen 
zijn gebaseerd op een regionale geologische 
analyse en modellen van vergelijkbare bekkens. 
Of winning economisch haalbaar zal zijn, wordt 
behalve door de feitelijk aanwezige hoeveel
heden en de mondiale gas en olieprijzen, ook 
bepaald door andere factoren. Denk aan dure 
apparatuur die extreem lage temperaturen 
moet kunnen doorstaan, een ondergrond 
die speciale eisen stelt aan de aanleg van 
boor locaties, lange aanvoerlijnen (materi
eel) en afvoerlijnen (naar gebruikers), ope
rationele problemen door de aanwezigheid 
van gashydraten (ijskoud, brandbaar en 

onder hoge druk), en last but not least de 
milieueisen die gesteld zullen worden. Canada 
heeft om die laatste reden verdere boringen in 
het Arctisch gebied zelfs al verboden. 
Mede door de lage olie en gasprijzen staan 
de economische activiteiten in het Arctische 
gebied op een laag pitje. Shell brak in sep
tember j.l. zijn activiteiten in de Chukchi 
Zee, offshore Alaska, af, mede onder druk 
van steeds veranderende regelgeving, maar 
vooral door het magere succes van de boring. 
En ook het Noorse Statoil maakte half 

november bekend zich uit offshore Alaska 
terug te trekken. Gezien de vele problemen 
die nog opgelost moeten worden inzake 
technologie en milieubescherming, is dat 
misschien geen slechte zaak.

Frederique van Schijndel

met dank aan Lucia van Geuns

Bronnen
Geuns, L.C. van, 2011 Atlantische Commissie, Ap: 2011nr3
Geuns, L.C. van, 2014, Internationale Spectator, jaargang 68, nr. 7/8
Diverse internetsites

Dieptekaart van de Arctische oceaan met linksboven het Amerasiatische bekken en rechtsonder het 

Eurasiatische bekken. Tussen Groenland en de Nieuw Siberische eilanden loopt de Lomonosov rug, net 

langs de Noordpool. In het eurasiatische bekken ligt de Gakkel Rug, de actieve spreidingsrug  |  Bron: 

http://www.ngdc.noaa.gov/
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.expeditie

Boring in een meer bij Martinodden, ZW Edgeøya.

IJsberen en meren  
op Spitsbergen

Tijdens de SEES-expeditie (Netherlands Scientific Expedition Edgeøa Spitsbergen, www.sees.nl) naar 

Spitsbergen deze zomer (georganiseerd door Maarten Loonen, RUG, ism NWO) hebben 55 wetenschappers 

allerlei metingen verricht en gegevens verzameld (zie Geo.brief 6 van dit jaar). Voor het eerst zijn er 

ook boorkernen verzameld op Edgeøya en Barentsøya voor (Kwartair-)geologisch onderzoek. Doel van 

dit onderzoek was om, naast de menselijke invloed in het recente verleden, ook klimaatveranderingen 

van de laatste 2000 jaar te onderzoeken. Tom van Hoof (TNO) heeft met stagaire Keechy Akkerman 

kernen gestoken voor onderzoek naar verontreinigingen door olie-exploratie in de vorige eeuw; Wim 

Hoek (UU) concentreerde zich in samenwerking met Lineke Woelders (KU Leuven) op boorkernen uit 

meren waarin de geschiedenis van de laatste paar duizend jaar is opgeslagen.
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Op Edgeøya en Barentsøya, twee eilanden 
van de Svalbard Archipel is nog weinig 
onderzoek gedaan naar hun klimaat en 
vegetatiegeschiedenis, waardoor een lange 
record ontbreekt. Dit komt onder andere 
door de geologische gesteldheid van beide 
eilanden. Waar op het hoofdeiland Spits
bergen diverse gesteenten voorkomen, wat 
in combinatie met de deformatie zorgt voor 
een uitgesproken morfologie en diverse 
meren, zijn Edgeøya en Barentsøya relatief 
eenvormig. De geologie bestaat hier uit 
vrijwel horizontaal gelaagde pakketten 
klastisch sedimentgesteente uit de Trias. 
Juist deze gesteenten zijn zeer gevoelig 
voor permafrost gerelateerde processen, 
een periglaciaal geomorfologisch paradijs. 
De verwering onder periglaciale condities is 
groot, waardoor er weinig meren voorkomen. 
Er zijn echter intrusieve dolorieten uit het 
Krijt aanwezig en waar die dagzomen komen 
meren voor. Op basis van de Geoscience 
Atlas of Svalbard (Dallmann et al., 2015) 
hebben we voorafgaand aan de expeditie 
enkele locaties geselecteerd met meren.

Boren in meren
Tijdens de expeditie waren een paar dagen 
gepland voor het bemonsteren van enkele 
meren. De landing was echter afhankelijk 
van eventuele ijsgang en de aanwezigheid 
van ijsberen. Zowel Edgeøya als Barentsøya 
zijn streng beschermde natuurreservaten 
waar de ijsberen voorrang hebben. Van de 
drie geselecteerde meren hebben we er uit
eindelijk twee kunnen bemonsteren (Sund
neset en Martinodden); bij de derde locatie 
– Andréetangen – op het zuidelijke puntje 
van Edgeøya was een ijsbeer ons voor. Deze 
locatie bleek bij nader inzien toch ook min
der geschikt, omdat het dolorietplateau 
niet ver genoeg boven zeeniveau lag. Dit  
is cruciaal om een record met voldoende 
afzettingen op te boren omdat we hier te 
maken hebben met een relatieve zeespiegel
daling als gevolg van isostatische opheffing. 

Op basis van gedateerde boomstammen uit 
opgeheven strandwalcomplexen (Bondevik 
et al., 1995) weten we dat de meren die 
zich nu op ca. 15 meter boven zeeniveau 
bevinden ca. 3000 jaar geleden nog in con
tact moeten hebben gestaan met de zee. 
Het boormateriaal moest naar de locatie 
worden gebracht en dat betekende sjouwen 
met zware kisten over de ontdooide boven
laag van de perma frost. Gelukkig waren er 
toeristen mee om te helpen. Met het drie
persoons rubberbootje met daarin een boor
gat, hebben we eerst de bathymetrie van de 
meren onderzocht om de juiste locatie voor 
het steken van een kern te bepalen. Vervol
gens is met een gravitycorer het oppervlakte  
 sediment gestoken en in het veld in cm plak
jes bemonsterd. Voor de diepere afzettingen 
is een lichtgewicht pistoncorer gebruikt, 
waarbij de monsters in gesloten buizen  
zijn meegenomen naar Utrecht. De eerste 
resultaten van de boring bij Sundneset op 
Barentsøya laten zien dat we een pakket 
organische gyttja van een paar decimeter dik 
met daaronder klei met marine schelpen heb
ben kunnen bemonsteren, met daarin ook 
bladresten voor datering. 

Klimaatverandering
Met het onderzoek naar de klimaatverande
ringen over de laatste 2000 jaar willen we 
proberen de recente opwarming veroorzaakt 
door de mens in perspectief te plaatsen. 
We weten dat er sinds de Romeinse tijd  
klimaatveranderingen zijn opgetreden met 
een relatief koude periode in de Vroege 
Middeleeuwen, het Middeleeuws Klimaat 
Optimum in de hoge Middeleeuwen en daarna 
de zogenaamde Kleine IJstijd. Ook in Neder 
land en directe omgeving worden de klimaat
veranderingen over deze periode onderzocht 
binnen het door NWO gefinancierde ‘Dark 
Ages’ project (http://darkagesproject.com/). 
Daarbij is het echter moeilijk om de mense
lijke invloed op klimaat, vegetatie en land
schap te scheiden van natuurlijke signalen, 

doordat de mens in Nederland en omgeving 
al duizenden jaren het landschap en de 
vegetatie beïnvloedt. Op Edgeøya en 
Barentsøya kunnen we de factor ‘mens’ 
verder in het verleden uitschakelen.

Verontreiniging
Toch is Edgeøya niet zo ongeschonden als 
het lijkt. In de jaren zeventig heeft hier 
onshore olieexploratie plaatsgevonden  
op twee locaties. Er zijn kampen gebouwd 
zowel op de boorlocaties als aan de kust  
en er werd met zware rupsbandvoertuigen 
over de toendra gereden. De mens heeft 
hier twee jaar lang grote invloed gehad.  
We hebben een van de basiskampen aan de 
kust bezocht. Er was nauwelijks meer iets 
te zien van de toenmalige activiteiten, met 
uitzondering van de fundering van het 
kamp en wat troep die niet helemaal netjes 
was opgeruimd. Om de impact van deze 
kortstondige activiteiten in een voor de rest 
onverstoord gebied te onderzoeken, hebben 
wij voor de kust en in een veentje in het dal 
sedimentkerntjes genomen. Hierbij zullen 
onder andere chemische (PAHs) en biologi
sche proxies zoals diatomeeën, die erg 
gevoelig zijn voor verandering, onderzocht 
worden. Het doel van dit onderzoek is  
om te testen of het sedimentaire archief 
gebruikt kan worden om aan de ecologische 
monitoringsnetwerken, die vaak aanwezig 
zijn bij industriële activiteiten in sensitieve 
gebieden, als het ware de dimensie tijd toe 
te voegen. Op deze wijze kunnen ook lang
durige natuurlijke processen onderscheiden 
worden van veranderingen door menselijk 
handelen.

Wim Hoek (w.z.hoek@uu.nl) en Tom van Hoof 

(tom.vanhoof@tno.nl) 

Literatuur:
Bondevik, S. et.al; 1995: Postglacial sealevel history of Edgeøya 
and Barentsøya, eastern Svalbard. Polar Research 14(2), 153180.
Dallmann W.K. (Ed.) 2015: Geoscience Atlas of Svalbard.  
Norwegian Polar Institute, Report 148, Tromsø, 292 pp.

Gravity-core uit het meer bij Martinodden, ZW Edgeøya. Monstername bij Russebukta, ZW Edgeøya.
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Elisa Calignano of the University of Utrecht 
focused in her PhD thesis on the factors 
that cause localization of deformation and 
lead to the initiation and development of 
intraplate mountains. She studied this by 
means of analogue models: scaled physical 
models built and deformed in the TecLab  
of Utrecht University. She found that  
when the strength of the lithosphere (the 
Earth’s rigid outer shell) varies laterally,  
the boundaries between weak and strong 
domains are preferred sites for deformation, 
the formation of Intraplate mountain ranges 
and the occurrence of related earthquakes. 
The results of her analogue models are  
able to explain the origin of the Tian Shan 
Mountains in central Asia. Elisa Calignano 
successfully defended her thesis on  
October 19, 2015.

Intraplate mountains
Tectonic plates are deformed mostly at 
their boundaries, where the highest defor
mation rates and seismic activity are regis
tered. However, plate interiors can also 
show considerable nonrigid behaviour,  
as demonstrated by widespread seismicity 
and mountainous topography far away from 
plate boundaries. Examples of intraplate 
tectonics have been recognized in com
pressional as well as extensional tectonic 
settings around the Earth. When a conti
nental plate is subject to compression at its 
boundaries, the stresses can be transmitted 
far into its interior (as far as 1500 km inside 
the plate) and deformation can be mani
fested as an intraplate mountain range, like 
the Tian Shan and Altai in central Asia and 
the Alice Spring and Petermann mountains 
in Australia. Mountain ranges that develop 

.promotie

Rheological and structural inheritance: key parameters for intraplate deformation

A study based on analogue models

Mountain ranges are impressive tectonic features that characterize the Earth’s 
surface. Their formation is often associated with regions where two tectonic 
plates, making up the Earth’s surface, collide, as in the case of the Alps. While 
the surface is forced to uplift, the displacement of rocks along faults can 
generate big earthquakes. However, mountain ranges, and the earthquakes 
associated with their formation, are found also at great distances from plate 
boundaries, like the Tian Shan Mountains in central Asia. It is important to 
study these intraplate mountains to better understand why earthquakes occur 
in specific regions of plate interiors and what their potential hazards are.

at plate boundaries, like the Alps or the 
Himalaya, are the results of the collision of 
two continental plates after the subduction 
of an oceanic plate that earlier separated 
the two plates. The initiation and develop
ment of intraplate mountains, however, is 
characterized by the absence of a subduct
ing oceanic plate. So how do intraplate 
mountains form and why are they localized 
in particular areas of plate interiors?

The heterogeneity of the continental 
lithosphere
The lithosphere of a continental plate is 
made up of layers consisting of different 
rock types. Each layer can behave differently 
(they can fracture or they can flow), 
depending on its composition, depth and 
temperature in the lithosphere. First order 
variations of strength with depth in the 
lithosphere can be represented, for a given 
tectonic regime and geothermal gradient, 
by means of strength envelopes, where 
alternating brittle and ductile layers can  
be identified. 

The strength of this ‘layercake’ structure 
of the lithosphere is variable in space, with 
the final result that weak and strong litho
spheric domains are found next to each other 
within a single plate. In fact, continents are 
composed of lithospheric domains that 
experienced different tectonic processes, 
which resulted in changes in crustal and 
lithospheric mantle thickness, composition 
and geothermal gradient. Weak or strong 
heterogeneities are created and influence 
the deformation of continents when sub
jected to a new tectonic phase. For example, 
crustal rocks are usually weaker than mantle 
rocks, thus the relative proportion of crust 
and mantle material in a lithospheric column 
determines its integrated strength. In terms 
of composition, more mafic rocks, like  
diabase or mafic granulite or rocks with 
reduced fluid contents, are usually stronger. 

Tectonic analogue models
Interpretation of geological structures in 
nature is essentially based on direct obser
vations of the final product of deformation, 
which developed over millions of years. 
Modelling is therefore an important tool  
to understand the evolution in time and 
space of geological systems at a convenient 
reduced geometric and temporal scale.  
The primary intention of tectonic modelling 
is not to reproduce nature, but to test a 
hypothesis and the validity of processes 
that produced the observed structures.
This research studied the initiation of intra
plate mountains at the boundaries between 
weak and strong lithospheric domains  
making use of tectonic analogue models. 

Collisional mountains like the Alps (left cartoon) form at plate boundaries, when two continental plates 

collide after an oceanic plate has subducted. Intraplate mountains like the Tian Shan (right cartoon) 

form in the interior of a plate, without oceanic subduction.
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with highviscosity (stronger) silicon in 
order to test the effect of lateral strength 
contrasts on localization of deformation in 
continental compression intraplate settings.

Results
In order to investigate the initiation and 
development of intraplate mountains  
three series of analogue models have  
been designed and performed during this 
research study. Each series tested different 
parameters, like the strength and position 
of the strong block and the convergence 
velocity. The main hypothesis to test was 
the effect of the presence of a strong area 
in the interior of a continental plate in trig
gering localization of deformation, i.e. the 
formation of a mountain belt. In order to 
obtain a reference model, a first experiment 
was done, in which a continental plate 
without lateral strength contrast was sub
ject to compression. This resulted in the 
development of several reverse faults that 
caused uplift a wide area in the centre of 
the model. In the following experiment  
a strong central lithospheric block was 
introduced. The results of the experiments 
showed that when the interior of a conti
nental plate is characterized by the presence 
of a strong region, intraplate mountains are 
created around this strong rigid block; we 
can expect higher seismic activity at the 
margins of the rigid block with respect to 
its interior. An example of this process can 
be found north of the Himalaya, where the 
Tian Shan, to the north, and Kunlun moun
tains, to the south, border the Tarim Basin, 
a flat and nondeformed region. In this area, 
the pronounced lateral strength heterogene

ity between the rigid Tarim (an old and 
strong craton) and the composite and highly 
deformed basement of the Tianshan and 
Tibetan Plateau (weak lithospheric domains), 
created a favourable condition for strain 
localization as a response to stresses  
generated by the IndiaAsia collision and 
transmitted over a long distance from  
such a plate boundary.
Another important aspect of these intraplate 
mountains is that they show very different 
geometries: asymmetric or symmetric in 
vertical cross sections, linear (like the Pyre
nees in northern Spain) or curved (like the 
Ouachita in southern U.S and Mexico) in 
planview. Different geometries are associ
ated with different arrangements in space 
of the faults along which slivers of crust  
are displaced one over another, and, as a 
consequence, with a different earthquake 
hazard distribution. The analogue experi
ments used in this research showed that 
the shape of intraplate mountains depends 
on the rheological stratification of the  
lithosphere, on the vertical distribution  
of weak and strong layers and on the 
obliqueness of strong regions with  
respect to the direction of shortening.

Elisa Calignano

calignano.elisa@gmail.com

This study was accomplished with financial support from the 
European Commission FP7 & Marie Curie ITN “Topomod”,  
contract n. 264517 & the Netherlands Research Centre for  
Integrated Solid Earth Sciences (ISES).

Among diverse tectonic and geodynamic 
modelling techniques (e.g. numerical, ana
lytical), analogue modelling investigates 
tectonic processes by means of physical 
scaled models in the laboratory. A big 
advantage of analogue models is that they 
are naturally threedimensional and deal 
with real materials rather than with simpli
fied mathematical representations as used 
in analytical and numerical approaches.  
On the negative side, the analogue models 
used in this study did not take into account 
the effect of increasing temperature with 
depth and the effect of surface processes, 
like erosion and sedimentation. Despite 
these limitations, the analogue models of 
this study are representative of first order 
deformation and topography for intraplate 
mountains.
The different layers of the lithosphere (crust 
and mantle) are simulated with different 
materials, like sand and silicon putties. The 
experiments are built inside a transparent 
Plexiglas box, partially filled with a high
density and lowviscosity fluid, simulating 
the asthenosphere. Then the model is 
squeezed by a moving wall, to simulate  
the compression of a tectonic plate. The 
experiments are monitored with topview 
pictures and laser scanner (to acquire the 
topography) at regular time intervals.  
At the end of the experiment the model is 
frozen and then cut in cross sections to 
visualize the internal deformation.
In this thesis lithosphericscale analogue 
models were used to study the style of 
deformation of Intraplate mountains. In 
particular the models are characterized by 
the presence of a strong block, simulated 

Apparatus used to deform the lithospheric-scale 

analogue models at the TecLab of UU.

Elisa Calignano (left) and Inge van Gelder (right) 

cutting cross sections of one of the analogue 

models, after it has been frozen.

Comparison of the experimental results with the Tarim Basin. A. Relief map of the Tarim Basin (north-

west China) and topographic profile parallel to the India-Asia convergence (N21°E). B. Digital Elevation 

Model and topographic profile along a cross section parallel to the convergence direction for an analo-

gue model with a central strong domain. Elevation is normalized to the lowest elevation recorded in 

the low relief area. The red arrows indicate the direction of convergence.
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.ontsluiting  |  Een wandeling

Het zwarte Jura tussen Staithes  
en Port Mulgrave, Yorkshire, VK

Langs de Engelse noordoostkust, tussen Newcastle upon Tyne en Scarborough, is de opeenvolging  

van Silesien tot Midden-Jura uitstekend ontsloten in de kliffen en op het abrasieplat, dat veelal droog 

komt te liggen tijdens laagwater. Ik heb al deze ontsluitingen tijdens mijn verblijf in Engeland bezocht  

en met name het zwarte Onder-Jura van de Yorkshirekust tussen Staithes en Port Mulgrave vind ik 

bijzonder mooi. 

Uitzicht naar het oosten vanaf de haven van Staithes. Op de voorgrond zien we het bovenste gedeelte van de Staithes Sandstone Formatie. In de achtergrond 

zien we de Pliensbachien–Toarcien opeenvolging in het klif van Penny Nab.
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De ontsluitingen kunnen worden bezocht 
tijdens een wandeling over het rotsige 
abrasieplat, waarbij het essentieel is tijdens 
dalend tij te beginnen, want plaatselijk, 
zoals bijvoorbeeld bij Jet Wyke, bereikt de 
zee halverwege het opkomende tij al de voet 
van het klif. Wyke is een woord van Saksische 
oorsprong dat schuilplaats betekent. In de 
dialecten van NoordoostEngeland betekent 
het baai. Het is ongeveer 2,5 km lopen van 
de haven van Staithes tot de verlaten haven 
van Port Mulgrave. Hoe lang je daarover 
doet hangt ervan af van hoe enthousiast je 
van schalies wordt: 40 van de 50 meter die 
het OnderJura hier dik is bestaat uit dit 
gesteente.

‘Hummocky’ scheve gelaagdheid
Van februari 2011 tot juli 2014 woonde ik in 
Newcastle upon Tyne in NoordoostEngeland. 
Aan de universiteit van Durham, 20 mijl 
naar het zuiden, heb ik gedurende deze 
periode met Dr. Darren Gröcke gewerkt aan 
de relatie tussen zeespiegelschommelingen 
en de zuurstofhuishouding tijdens ‘oceanic 
anoxic events’. In maart 2011 bezocht ik het 
OnderJura van de Yorkshirekust voor het 
eerst met mijn collega Dr. Stuart Jones en 
onze tweedejaars studenten ‘Sedimentary 
Environments’. Ik had natuurlijk al veel over 
deze opeenvolging gelezen, want tijdens 
mijn promotie in Utrecht heb ik kernen van 
de Nederlandse Posidoniaschalie uit het 
Toarcien bestudeerd. Het laterale equivalent 
van deze eenheid in GrootBrittannië, de 
‘Jet Rock’, dagzoomt langs de Yorkshirekust. 
Diep in de Nederlandse ondergrond is de 
Posidoniaschalie het belangrijkste oliemoe
dergesteente, maar hier in het Cleveland
bekken is de schalie te zien in kustontslui
tingen. De formatie helt landinwaarts; een 
kern genomen in 2013, 5,5 km ten zuiden 
van Whitby, laat zien dat de formatie daar 
net in het olievenster zit.
Vanaf de parkeerplaats bovenaan het dorp 
lopen we richting de haven van het pittoreske 
vissersdorp Staithes, waar de zestienjarige 
James Cook in 1745 bij de kruidenier werkte. 
De Pliensbachien Staithes Sandstone For
matie is ontsloten in de kliffen aan weers
zijden van de haven. Zij is hier een afwisse
ling van blauwe, geel verwerende kwarts
arenieten en siltieten met horizonten van 
grijze, rood verwerende concreties van 
sideriet (ijzercarbonaat). De kwartsarenieten, 
die plaatselijk glauconiethoudend kunnen 
zijn, worden gekenmerkt door prachtige 
voorbeelden van ondiep mariene sedimen
taire structuren, zoals symmetrische 
golfribbels, vaak ingebed in heterolithische 
gelaagdheid, golfinterferentiepatronen op 
de laagvlakken waar je tussen de haven en 
Penny Nab overheen loopt en Diplocraterion. 
Dit is een ontsnappingsstructuur gevormd 
door organismen die aan snelle sedimenta
tie probeerden te ontkomen en waarvan de 

interne structuur (‘Spreite’) nog goed te 
zien is. Nab is een oud Scandinavisch woord 
voor kaap. De kwartsarenieten van Staithes 
staan onder Britse geologen echter voorna
melijk bekend om hun ‘hummocky’ scheve 
gelaagdheid. Die is laag in het klif te bekijken 
in de kwartsarenieten ten oosten van de 
haven van Staithes; deze behoren tot het 
onderste gedeelte van de Amaltheus mar-
garitatus Zone (Domerien). Het onderste 
gedeelte van de formatie (Carixien) is 
bereikbaar rond Cowbar Nab, ten westen 
van de haven van Staithes, boven een  
circa 30 cm dikke oesterlaag die de basis 
van de formatie vormt.
Oostwaarts, richting Penny Nab, wordt de 
Staithes Sandstone Formatie steeds kleiiger 
en gradeert zij naar de schalies van de  
Cleveland Ironstone Formatie. De basis van 
deze formatie wordt geplaatst onderaan 
Penny Nab bij een rij siderietconcreties die 
(plaatselijk) voorkomen in een ammonieten
packstone (met kleine Amaltheus stokesi). 
Lopend op het abrasieplat ten oosten van 
Penny Nab valt een serie parallelle groeven 
in de schalie op, met een onderlinge afstand 
van 4 voet. Dit zijn de afdrukken van de 
bielzen van een smalspoorbaan, die gebruikt 
werd om het plaatselijk gedolven ijzererts 
naar een steiger ten noordwesten van de 
Nab te vervoeren. Eigenlijk is het brede 
intergetijdengebied waarop we nu lopen 
het gecombineerde resultaat van ijzererts
winning en golfabrasie.

Roodijzersteen
In Jet Wyke en in de noordwestelijke helft 
van Brackenberry Wyke, voorbij Old Nab, is 
de Cleveland Ironstone Formatie ontsloten 
op het abrasieplat en in de kliffen. Achter 
de kliffen, op de typelocatie van de formatie 
in de Cleveland Heuvels, bevat de Cleveland 
Ironstone Formatie dikke aders roodijzer
steen die vroeger op grote schaal werden 
ontgonnen. Richting de kust worden deze 
aders echter dunner en de tussenliggende 
grijze schalies dikker, waardoor de naam 
van de formatie een beetje misplaatst lijkt 
als je alleen de kustopeenvolging hebt 
gezien. Hier bestaat de formatie namelijk 
uit ongeveer 20 m grijze schalies en slechts 
5 m roodijzerstenen. De schalies zijn domi
nant in de onderste 18 m van de formatie 
(Penny Nab Member; A. margaritatus Zone), 
terwijl de bovenste 7 m meer ijzerhoudend 
zijn (Kettleness Member; Pleuroceras spina-
tum Zone). De roodijzersteenaders zijn 
sideritisch en chamositisch—eigenlijk gaat 
het hier om berthierien, omdat het mine
raal een kaolinietachtige structuur heeft. 
Sommige aders hebben een oölithische  
textuur, hoewel dit in het veld moeilijk 
waarneembaar is. De opeenvolging helt 
zwak in de oostelijke richting die we nu al 
lopend aanhouden naar Old Nab, waardoor 
we stratigrafisch klimmen. Meerdere breuken 

veroorzaken echter een herhaling in de 
stratigrafie, wat verwarrend kan werken,  
en in één geval zijn twee opeenvolgende 
roodijzersteenaders naast elkaar komen  
te liggen en vormen ze de brede roodijzer
steenrichel waar we nu op lopen.
De opeenvolging laat enige regelmaat zien: 
een donkere, naar boven fijner wordende 
schalie gevolgd door een horizon van apa
tietconcreties (i.e. van calciumfosfaat), een 
blauwgrijze, naar boven grover wordende 
schalie, en daar bovenop een sideritisch
berthierinische, oölithische roodijzersteen. 
Elke roodijzersteen ligt op een erosieopper
vlak en de basis kan plaatselijk conglomera
tisch zijn. Deze regelmaat kan worden  
geïnterpreteerd als het gevolg van schom
melingen, op verschillende tijdschalen, in 
waterdiepte en afstand tot de sediment
bron. Er zijn tenminste twee manieren om 
dit te verklaren, maar mijn observaties heb
ben mij van het volgende overtuigd: zowel 
de fosfaatrijke als de roodijzersteenlagen 
vertegenwoordigen stratigrafische conden
satie, dat wil zeggen, de preservatie van 
relatief veel geologische tijd in relatief 
dunne afzettingen. De onderkant van de 
roodijzersteenlagen is een discordantie die 
een abrupte bekkenwaartse faciësverschui
ving markeert, een ‘sequence boundary’ dus. 
Ik heb echter geen bewijs kunnen vinden 
voor verlanding. De bovenkant van een 
roodijzersteenlaag markeert de overgang 
van progradatie naar retrogradatie, en is 
daarmee een ‘transgressive surface’. Het 
tegenovergestelde geldt voor de fosfaat
rijke lagen, die dus ‘maximum flooding 
surfaces’ zijn.

Striped beds
De grofste grijze schalies onder de roodijzer
steenlagen zien er soms gestreept uit, door
dat ze bestaan uit een afwisseling van dunne 
normaalgegradeerde, lichtgekleurde siltieten 
en blauwgrijze lutieten. Er is een aantal 
prachtige voorbeelden van migrerende 
golfribbels. De gestreepte lagen kunnen wor
den geïnterpreteerd als tempestieten. Er zijn 
twee dergelijke intervallen in het OnderJura 
van Yorkshire: de zogenoemde ‘lower striped 
bed’ aan de bovenkant van de Staithes Sand
stone Formatie, en de ‘upper striped bed’, 
onder de Raisdale roodijzersteenader. Beide 
gestreepte schalies zijn ook te bestuderen in 
Hawsker Bottoms, ongeveer 20 km naar het 
zuidoosten. De ‘upper striped bed’ is wat mij 
betreft het meest spectaculaire voorbeeld 
van schalie sedimentologie. De beste ontslui
ting bevindt zich halverwege Penny Nab en 
Old Nab aan de voet van het klif; ik heb er 
alles bij elkaar vele uren naar gekeken en  
elke keer vind ik weer nieuwe details die mijn 
begrip van de afzettingsprocessen doen  
toenemen. In het najaar ligt er meestal 
Noordzeezand op deze laag en hij kan dan 
helaas niet worden bestudeerd. 
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De 2meter dikke ‘upper striped bed’ is 
eigenlijk geen laag sensu Campbell (1967), 
maar een laagset, dat wil zeggen, een 
opeenvolging van lagen met dezelfde 
eigenschappen, in dit geval dezelfde sedi
mentaire structuren. Het erosievlak dat  
de onderkant van deze lagen vormt, snijdt 
soms tot zes onderliggende lagen in. Aan de 
basis kunnen ‘gutter casts’ zijn ontwikkeld. 
De zijkanten van deze erosiestructuren zijn 
soms bijna verticaal. Dit betekent dat het 
sediment tijdens erosie al voldoende com
pactie had ondergaan, anders zouden de 
wanden van de ‘gutter casts’ zijn ingestort. 
Ook al ziet het er niet zo indrukwekkend 
uit, het erosievlak vertegenwoordigt dus 
een flink hiaat.
Dichterbij Old Nab kunnen de ‘gutter casts’ 
worden bekeken in bovenaanzicht en zien 
we dat ze een oost–west oriëntatie hebben. 
Dit komt overeen met de aanwijzingen uit het 
fossiele record: op veel laagvlakken vinden we 
belemnietkerkhoven waarin de ligging van de 
rostra eveneens een oostwest stroming 
aangeeft. Naar het zuidoosten, in Hawsker 
Bottoms, hebben de ‘gutter casts’ dezelfde 
oriëntatie, maar zijn de groeven minder 
diep en is hun opvulling fijnkorreliger. Dit 
suggereert stroming naar het oosten.

Chondrites
We zijn nu bij Old Nab aangekomen; de vijf 
uitstekende roodijzersteenlagen met tus
senliggende schalies van de Pectenader 
gebruiken we als trap om het bovenlaagvlak 
van de ‘Main Seam’ te bereiken. Op het 
puntje van de kaap zien we een regelmatig 
patroon van blokken roodijzersteen: pilaren 
die mijnwerkers lieten staan ter onder
steuning van het plafond van een mijn dat 
inmiddels door de zee is weggeërodeerd. 
Het bovenlaagvlak van de ‘Main Seam’, 
ontsloten op Old Nab en in Brackenberry 
Wyke, wordt gekenmerkt door uitgebreide 
netwerken van Rhizocoralliumgraafgangen. 
Het ijzercement in deze zandstenen heeft 
ervoor gezorgd dat krassporen, waarschijn
lijk gevormd door kreeftachtigen op zoek 
naar voedsel, bewaard zijn gebleven aan  
de buitenkant van de Uvormige buizen.
De overgang Pliensbachien–Toarcien is ont
sloten aan de voet van het klif van Bracken
berry Wyke, net voor het stukje kust dat 
bezaaid is met grote blokken Aalenien 
zandsteen (Saltwick Formatie). De onderkant 
van het Grey Shale Lid bestaat uit grijze, 
micarijke schalies met de mooiste voor
beelden van Chondrites die ik ken. Eigenlijk 
zijn ze nog mooier in Kettleness, zo’n 4 km 
naar het zuidoosten. De allereerste laag van 
dit lid wordt bovendien gekenmerkt door 
een gele verkleuring, de ‘Sulphur Band’. 
Een paar meters boven deze laag zien we 
zes horizonten van rode siderietconcreties 
over een stratigrafie van twee meter. Het 
grind op dit strand bestaat grotendeels uit 

deze concreties uit het Toarcien, die zich 
om ammonieten hebben gevormd (meestal 
Dactylioceras sp.).
Tussen Thorndale Shaft en Port Mulgrave 
vormt de Jet Rock het bereikbare deel van 
het klif. Deze schalies zijn afgezet tijdens 
een ‘oceanic anoxic event’ in het Toarcien 
en hebben een organisch stofgehalte op  
lopend tot ruim 15% (m/m). De naam van 
deze stratigrafische eenheid heeft te maken 
met het overvloedige voorkomen van gagaat 
(of git). Gagaat ontstaat onder hoge druk 
uit hout van de apenboomfamilie. Drijfhout 
komt heel vaak voor in het OnderJura van 
Yorkshire. De kleine landmassa’s in de  
epicontinentale zee van NoordwestEuropa 
moeten gedurende het VroegJura door 
dichte vegetatie zijn bedekt. Onder zulke 
omstandigheden is de aanvoer van detritisch 
sediment naar zee gering. We verwachten 
dus lange periodes gekenmerkt door non
depositie in ondiep mariene milieus, afge
wisseld met periodes met grote sediment
aanvoer, toen er geen vegetatie was.
De fijne gelaagdheid van deze schalies, die 
in het veld met het blote oog waarneembaar 
is, wordt laminatie genoemd, maar bij nadere 
petrografische bestudering wordt duidelijk 
dat daadwerkelijke laminatie veel fijner is. 
De vlakken tussen de macroscopische lagen 
zijn erosievlakken. Mijn berekeningen laten 
zien dat de 7,5 m dikke Jet Rock, die een 
stratigrafisch interval van circa 1 miljoen 
jaar vertegenwoordigt (Cleviceras exaratum 
Subzone), in circa 190.000 jaar werd afgezet. 
Dit betekent dat ruim 80% van de tijd in 
deze opeenvolging zit in de erosievlakken. 
Dit verklaart waarom cyclostratigrafische 

studies, waarin wordt uitgegaan van een 
compleet record, tot tegenstrijdige resulta
ten zijn gekomen.

Onze wandeling eindigt in de verlaten haven 
van Port Mulgrave, waar in de late negen
tiende eeuw het plaatselijk gedolven rood
ijzersteen ter verwerking naar Jarrow werd 
verscheept. We klimmen over een pad naar 
de bovenkant van het klif. Vandaaruit gaat 
een voetpad richting Staithes: de ‘Cleve
land Way’. In de namiddag is de belichting 
perfect om vanaf het terrasje van de pub 
‘The Cod and Lobster’ prachtige foto’s van 
de totale opeenvolging te maken.

Dankwoord
Ik dank Dr. Michiel van der Meulen voor zijn 
commentaar op een eerdere versie van dit 
manuscript.
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