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ISAPP: Integrated System Approach Petroleum Production

Een fabriek onderin de put die elektriciteit

of waterstof tevert

De Technische Universiteit Delft, 5he1[ en TNO hebben gezamenliik een
onderzoekprogramma ISAPP - opgezet dat de ambitie heeft om de

-

technologische ontwikkelingen in de olie-industrie een forse innovatieve
zwaai mee te geven. Een zwaai die zich niet zal beperken tot een betere
ktep of een preciezere meetmethode, maar zich ook richt op een nieuwe,
geintegreerde manier van denken en werken.

En dat is geen overbodige luxe. De IEA
International Energy Agency voorspelt dai de vraag naar energie in het
jaar 2030 met zestig procent zal zljn

-

toegenomen. Aangezien veei van de
bekende velden al lang produceren en
over het hoogtepunt van hun capaciteit
heen zijn, betekent dat dat er daadwer-

kelijk over dertig jaar een verdubbeling
van de huidige capaciteit nodig is. En dat
wordt een enorme uitdaging.
Traction Avant
Een gebrek aan fossiele brandstoffen is er
nog niet. Reserves zijn er genoeg. \7e1 ziin
dat vooral afzettingen, zoals teerzanden,
die moeilijk te verwerken zijn, vondsten
die ver weg liggen van de bestaande
infrastructuren er zit steenkool onder de
Zuidoool - of velden die voorkomen in
Iees z:erder op
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kwetsbare gebieden zoals de
Waddenzee. Problemen met de
productiecapaciteit zijn er wel.
Er zal de komende vijfentwintig
jaar fors geinvesteerd moeten

worden in platforms, faciliteitenJ transportleidingen en raffinaderijen.
Berend Scheffers, aardwetenschapper bii TNO, staat aan
het hoofd van ISAPP. De olieindustrie staat technologisch
nog in de kinderschoenen,
vindt hij, terwijl er een enorme
uitdaging ligt voor de komende
jaren. "Als je onze industrie
vergelijkt met de autoindustrie, dan werken wij nog
met het type motor uit de
periode van de Citrodn Traction Avant. Hii doet het, maar
daar is ook alles mee gezegd.
In een moderne BMST zit een
motor met overal sensoren en
kleppen die zorgen voor minder onderhoud en een hoger
vermogen. Hij is zuinig in gebruik en heeft schonere uitlaatgassen. Die

overgang voor

de

olie-industrie de stap van een
simpele put waar olie of gas

uitstroomt naar een systeem
waar op een effici€nte en
schone manier energie geproduceerd wordt - moet voor het
grootste deel nog gebeuren."

Smart we[[
De grote bedrijven die voor de
oliemaatschappijen de metingen verrichten in het boorgat
hebben wel al veel onderzoek
gedaan naar technieken om
putten zo fijn mogelijk te
kunnen afstellen zodat er ootimaal geproduceerd kan
worden. De Smart \ffell zo
heet hij - is meer dan 'gewoon'
een buis in de grond met
cement eromheen en perfora-

ties erin, zodat de olie of het
gas naar boven kan stromen.
Het is een verfijnd systeem van

kleppen en regelinstrumenten.
Volgens Scheffers een grote

verbetering en voor ISAPP het
uitgangspunt van de ideeen.
"Je kunt zo'n put in comparti-

menten verdelen die je van
bovenaf kunt aansturen. Het is
mogelijk om bepaalde delen
van de put af te sluiten. Dat is

buitengewoon praktisch. Denk
aan een veld met twee putten.
De ene put produceert olie en
via de andere wordt water rn
het reservoir gepompt. Het
water zorgt ervoor dat de olie
in de richting van de produc-

tieput gedreven wordt. Zit er in
het reservoir een zone dte meer
permeabel is, dan zal de olie
daar het snelste doorheen stro-

men en het eerste bij de

productieput aankomen. Die
zone zal ook het eerste water
gaan produceren. Dat willen

we niet. Als je nu dat deel van
de put kunt afsluiten, dan
wordt er langer olie geprodu-

ceerd."
Complex systeem
Een dergelijk concept is alleen
mogelijk als 'alles op zijn plek
zit'. Technisch, maar ook organisatorisch. De apparatuur

moet betrouwbaar zrjn en goed
functioneren. Er zijn meettechnieken nodig om te volgen wat
er in het reservoir gebeurt als
er geproduceerd wordt. Maar
het vergt ook een andere
manier van denken.
Schefflers: "De reservoir engineer heeft te maken met een
enorm complex, geologisch
systeem met heel veel onzekerheid. Deze onzekerheid beschouwen als een enkele klassieke Gauss-kromme met een
ordelijke standaarddeviatie is
vaak te simplistisch. De geologie trekt zich niets aan van
Gauss met zijn keurige verdeling. Dat is ook het leuke eraan. In de geologie moeten wij
rekening houden met meerdere
modellen die aan de meetgegevens aan te passen zijn; modellen waarvan we vaak niet veel
weten. Maar we moeten er wel
rekening mee houden om een
optimale beslissing te kunnen
nemen. Die onzekerheden
moet ie vertalen naar een opti-
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maal besluitvormingssysteem
op basis van meet- en regeltechniek. En een organisatie-

gekoppeld worden voor het
beste resultaat."

structuur waarbij voortdurend

Flight simulator

teruggekoppeld wordt en
"overleg" is tussen de verschiilende vakdisciplines. Pas dan
kan de olie-industrie zich werkelijk verbeteren en innovatief

ISAPP wil naast aardwetenschappelijk en technologisch
onderzoek ook werken aan de
terugkoppeling van deze loops.
Om ze te sluiten op alle
niveaus. Daarom werkt ISAPP
samen met de Nijmegen
School ofBusiness om het hele

ztjn."
Optimaal optimate
Scheffers pakt een schema.

"Dit plaatje is van de Shell.
Hier staat de gesloten waardecirkel (value loop). Bovenrn
het veld waar olie of gas
gewonnen wordt, de 'physical
asset'. Je verzamelt informatie
over het veld door te meten en
te monitoren. De gegevens
worden in een model gestopt,
waarin de kennis en onzekerheden beoordeeld en ge€valueerd
worden. Dat leidt uiteindelijk
tot het maken van plannen en
het nemen van beslissingen die
eryoor moeten zorgen dat het
reservoir, de'physical asset',
nog beter gaat produceren.
Daarmee is het kringetje

rond."
"Maar," gaat hij door, "daar
houdt de cirkel helemaal niet
op. Iedereen heeft zijn eigen
cirkel en zijn eigen 'physical
asset' die hij zo goed mogelijk
moet behartigen. Voor de
operator die die dag een put
volgt, is dat de pijp waar het
gas of de olie uitkomt. Voor de
reservoir engineer gaat het
erom het maximale uit het veld
te halen. Dat ziin twee totaal
verschillende tijdschalen.
Beiden doen dat naar beste
weten. Maar hun belangen
kunnen botsen. En wat zii
willen hoeft helemaal niet het
beste te zijn op de lange
termijn. Het gaat niet om de
production operator of de

proces te begeleiden van
werken in een omgeving waar
vakgebieden bij elkaar komen
met mensen met verschillende

achtergronden en verantwoordelijkheden. Scheffers
beschrijft het als een netwerk
van netwerken dat op een hele
andere manier aangestuurd
moet worden dan de klassieke
recht-toe-recht-aan afdeling.
De aardwetenschappelijke en
meer productietechnische
problemen die binnen ISAPP
aangepakt worden, vormen een
breed scala. Er wordt onderzoek gedaan naar het opschalen en vooral het neerschalen
van onder meer geologische
informatie. Bijzonder is dat
promovendi hier de kans krijgen om aan de slag te gaan met
een echt veld. Om een bepaald
probleem te onderzoeken,

losgekoppeld van het grote
geheel. Met dat model, hun
eigen priv6 veld, kunnen zij een
ontwikkelingsplan opstellen en
de verschillende mogelijkheden
toetsen. "Je speelt een beetje
voor moeder natuur," aldus
Scheffers. "Je kunt een put
boren in het model. \7il je iets
meten in het boorgat, dan krijg
je de gegevens met alle ruis en
alle fouten. Daar kun je dan
mee aan de slag. Wil iemand
zijn veld ontwikkelen, dan
kriigt hij de productiegegevens.
Het is een soort flight simulator, maar dan voor olie en gas.
Voor promovendi is het goed
om in een geintegreerde omgeving te terecht te komen. Het
geeftze de kans op het vergaren van bredere inzichten."

Technisch gezien zijn er nog
uitdagingen genoeg. De
productiefaciliteiten waar gas
of olie van water, CO, of

Down-hole factory
Scheffers is nu een klein faar
met ISAPP bezig. De uitgangspunten van het programma
spreken hem aan. Hij vindt het
boeiend om samen met een
groep mensen de technologie

komt wat je echt wilt.
Misschien wordt het mogelijk
om de olie al in het reservoir in
stukken te breken, te kraken
eigenlijk. Of om bacterien het
reservoir in te sturen om wat
voorbereidend werkt te kunnen
doen. En nog verder in de
toekomst kun ie denken aan
een fabriek daar beneden die
ervoor zorgt da1 er elektriciteit
uitkomt, of waterstof. Dan ben
je helemaal klaar."

verschillende putten binnen
kunnen komen, zodat er 66n

pijp naar het platform gaat.
Daar zou dan al het water van
de olie ofhet gas gescheiden
kunnen worden, zodat dat
meteen weer terug kan de
bodem in.
Maar de lat ligt nog veel hoger:
"Uiteindelijk willen we dat
deze faciliteiten onder in put
geplaatst kunnen worden. Daar
kan alles gescheiden worden,
zodat er alleen naar boven

echt een stap verder te helpen.
Hierbij is het belangrijk om het
grotere doel voor ogen te houden. "Je wilt niet dat er allerlei
processen tot ontwikkeling komen waarin alleen 'local value-

wordt een virtual asset, een

loops' worden geoptimali-

deel van een physical asset,

seerd.

"

reservoir engineer. Het gaat
uiteindelijk om het bedrijf,
zodat het optimaal optimale
eruit gehaald kan worden. Dat
kan om de maximale opbrengst
gaan, of de maximale produc-

tie, of het zo schoon mogelijk
produceren. De drijvende
kracht is dat je een asset optimaliseert voor het bedrijf in
zijn totaliteit. Een oliemaatschappij heeft andere doelen
voor ogen dan die ene put op
dat ene moment. Het zijn ailemaal verschillende tijdschalen
en die moeten aan elkaar

kngmg I alw I ktfg

zwavel ontdaan wordt, staan
nu nog op het platform of op
het vasteland. Er wordt onderzoek gedaan aan een installatie
op de bodem van de zee waar
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"Praat niet over jeze[f...
..,d.at doen

Najaarsexcu rsie

uij utel ols je er

0p zaterdag rz en zondag 13
november vindt de najaarsexcursie

:on.'.u:un""'.
lqidt het vervolg van deze

van de Sedimentologische Kring
plaats, met als onderwerp: "Sedimentologische signaturen van Zeespiegelfluctuaties in het Tertiair".
De reis gaat naar klassieke ontsLuitingen in Belgi6 onder leiding van
Prof. Dr. NodI Vandenberghe (KU

spreuk die boven menig tapkast te lezen is. Ik houd me

hier eventjes niet aan omdat
het bestuur van het IL\GMG
mij gevraagd heeft iets over
mezelf te vertellen. Dit was
dan weer het venolg op de
vraag ofik voorzitter van
het Genootschap zou willen
worden en mijn positieve
antwnqrd daarop, dat ik gaf
na er een hele vakantie over
te hebben nagedacht.
Yandaar dus.

Leuven).

Prograrnrna
Zaterdag rr november verzamelen
om 12:oo u ten zuiden van Antwerpen aan de kleigroeve Boom Ktei,
Rupetiaan (eigen vervoer). Vervo[genS een DezoeK aan groeve
Rumst-Terhagen en daarna de
groeve Sint-Niklaas (basis ktei). 's
Avonds overnachten in Leuven.
's londags groeves in Archennes.
Bierbeek, Meerdae[ (selectie), Brus

Eerst maar een paar feiten.
Ik kwam in 1957 in Leiden
aan, het numeriek grootste

jaar aller tiiden (43) en
stsdeerde in 1963

afbij Prof.

seI Zanden en Kesselberg, Wezemae[, Cetrode (selectie) Diest Zan"
den en afsluiten in het geopark
Hoegaarden (fossiel bos op de
overgang Paleoceen-Eoceen).

dr. L.U. de Sitter. Vrijwel
meteen daarna werd ik bii de
Bataafsche (nu Royal Dutch)
aangenomen en doorliep daar
een klassieke

carriire, begin-

nend als wellsite geoloog in
Oman. Via Frankriik, Bangla
Desh, Gabon, Indonesid,
Nederland en Oman leidde
die uiteindelijk tot Director
New Business Development
voor Shell in de U.K.
Op rnijn achtenvijftigste ging
ik met pensioen en ik besloot
niet in de oliegeologie te blijven hangen. Het is een schitterend vak, maar na vierendertig iaar wil een mens wel

De kosten van het hotel bedragen:
eenpersoonsl<amer 5o euro, tweepersoonskamer 6o euro. Kosten
deelname excursie hand-out 5

"-"

eens wat anders. En zo begon
er een lange trits van vriiwitti-

en de excursies voorzagen uitstekend in deze behoeften.

Voorlopig ben ik nog hard
bezig, door gesprekken met

bestuursfuncties waaronder het voorzitterschap van
de llaagse Dierenbescherrning, van het Hurnanistisch
Verbond in Den Haag en van
de NBTG, de Nederlandse
Beroepsvereniging Tolken
Gebarentaal.

En nu dan kandidaat voor het
voorzitterschap van de

velen, een beter idee te kriigen van de vereniging, ook in

KNGMG.

bestuurlijke zin.
Het enige wat ik u nu kan
beloven is dat ik - mocht u
mij het voorzitterschap

Mijn interesse in de geologie
bleef levendig. Uiteraard was ik
al heel lang lid varr het KNGMG
en de EAGE, evenals van de
Leidse Geologische Vereniging;
ik werd lid van de VSP/ASP, de
Zwitserse vereniging voor toegepaste geologie. Wat ik zocht
en vond was zowel wetenschap
als contact met vakgenoten,
oude maaties en collega's. De
tijdschriften, de bijeenkomsten

erg gezapig, maar ik geloof
niet (meer) in binnenstor-

ge

Het zou wel erg voorbarig zijn
als ik nu al ferme meningen
en inzichten over de toekomst
van het Genootschap zou
ventileren. Het klinkt wellicht

gunnen

- er rnet veel energie
aan zal werken. lk bedoel
eigenlijk: ik heb er best zin in.

1:;
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Landelijke llmmonietendag
0p zaterdag rz november wordt er
in Natura Docet te Denekamp een
speciale "Ammonietendag" georganiseerd. ledereen kan vondsten van
ammonieten, belemnieten, nautitoiden en andere inl<tvisachtigen afkomstig uit Nederlandse bodem
tonen aan een groep speciaListen.
De vondsten kunnen zowel'zwerf-

Prren or Rutten

stenen'zijn als 'in situ' gevonden.

mende wonderkinderen die
alles overhoop gooien onder
het mom van vernieuwing en
dan gefrustreerd weer aftaaien. "Want tussen droorn en
daad, staan zDetten in en
prahtische bezu,:aren", zo

Het is de bedoeling dat de aanwezige specialisten uit de meegebrachte fossielen een selectie maken met als doel een representatief
overzicht te l<rijgen van in NederLand gevonden cephalopoden. Een
dcel van dp peqplprlperde tossie[en

luidt de dichtregel. Dat heb ik
in groot en klein verband een

zullen worden afgebeeld en beschreven in een nieuwe uitgave,
dat een bruikbaar determinatiewerk

paar keer te vaak gezien.
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euro. Deze bedragen zijn voor
Leden. Niet-leden zijn welkom maar
betalen 6 euro extra (lidmaatschap
zoo5).
AanmeLding en informatie: dr.

Kenneth Rijsdijk, Kenneth.Rijsdijk@

tno.nl. Kenneth is airuezig van r4
oktober tot en met 3r oktober.
Gedurende die tijd kunt u zich aanmelden bij Ymke van den Berg,
Ymke.vanden Berg@tno.n l.
:,iJ

J aa rve rgad

e ri ng
De jaarvergaderin g/lezin genmiddag

van de Sedimentologische Kring

vindt pLaats op vrijdagmiddag z
december aan de TU Delft in het
Instituut voor Mijnbouwkunde.
Thema is "Onder Professoren". De
exacte invulling van de middag was
ten tijde van dit bericht nog niet

.:::,.,...:.',:i*

".',r.;,,Y,,,

bekend. Sprekers zijn:
Prof. dr. SalLe Kroonenberg (TU Delft)
Prof. dr. Poppe de Boer (Universi-

teit Utrecht)
Prof. dr. Jef Vandenberghe (Vrije
niversiteit Amsterdam)
Prof. dr. Tjeerd van Weering (Nl0Z)

U

Excurcie ecoduct 428
Ad-hoc excursie von de Sedimentologische Kring op

Nadere informatie over de invutling
van de jaarvergadering kunt u
opvragen bij Henk Weerts,
Hen k.Weerts@tno.nl

Denekamp
moet worden met foto's en beschrijvingen van in Nedertand te
vinden cephalopoden.
De eigenaar van elk beschreven
fossieI zal in het boek genoemd
worden en bovendien krijgt u een
heel aantrekkelijke korting bij
aanschaf van dit nieuwe ammonie
tenhandboek.
Ammonietendag, rz november,
16.oo uur, Natura Docet,
9.30
0[denzaalsestraat 39, I591 GL

u

Denekam p, tel; o5 4t-35t 325.

7

juni naar een ontsluiting in het noordelijke puntje van de stuwwal van

de Utrechtse Heuvelrug. Deze tijdelijke ontsluiting wos te danken oon de aanleg van een ecoduct over de A28. Te zien is de

rechterflonk van een anticlinale plooi met in de kern Vroeg-Pleistocene rivierafzettingen van oostelijke herkomst. Stratigrafisch erboven liggen grindrijke, bontgekleurde afzettingen van de Rijn von vermoedelijk Loat-Soolien ouderdom. Op de

foto van links af Sandra Posschier, Moorten Prins, Kenneth Rijsdijk

en Joost Terwindt: hoog daarboven Marcel Bakker.

Subsidie-aanvraag 2006 bij de Stichting Dr. Schiirmannfonds
Het bestuur van de Stichting Dr.
Schiirmannfonds roept bij deze

voor eelr,,r5db5ldler,,
voor het jaar zoo6.
De subsidie is bij voorkeur
bedoeld voor Nedertandse geogegadigd€,nr, op,

bijdrage (financidel of in natura)
van het onderzoeksinstituut of de
instelling waar de aanvrager aan
verbonden is. Het Fonds neemt

stellen onderzoek te doen met
betrekking tot de evolutie van de

geen salariskosten en sociale lasten van personeel voor ziln rekening. Tot op zekere hoogte kan
werk op contractbasis worden
aanhoctood

Aald,er,in hetr P:1ecambiium, {}lada:,,

De voorkeur van het bestuur gaat

eicum. Archaelcum en Proterozot-

uit naar substantidte probleem-

cum).

gerichte onderzoeksprojecten. De
goed gemotiveerde aanvraag, vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting te bevatten. Subsidie van
congresbezoek kan slechts bij
hoge uitzondering toegekend
worden.

lOgen, leneinde, heg,'1n,rta8t,:le,,,,,,

In principe komen alleen de
kosten van veldwerk.voor subsidie in aanmerking. Bijbehorend
laboratoriumonderzoek kan in
,bep gqk!e,,'mate, vooi,'su.bsid.i€1inS',.,
i

n'

4a.

nme!.k!ng:,kOm€:n,, maar,,hq,ag,
]

stens ats aanvulling op de
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lier voor subsidie is bij de secretaris van de Stichting verkrijgbaar.
Sezb, moe-1;, voltedi g in gevuld,,e'4,'
voorzien van de nodige bijtagen,
v66r t januari zoo6 in vijfuoud
worden ingeleverd bii de secretaris van de Stichting:
Dr Charles E.5. Arps, h.t. Secretaris Stichting Dr. Sch[.irmannfonds
Nationaal Natuurhistorisch
Museum / NATURALIS

Postbus 91'77,23oo RA Leiden

lw
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Geachte redactie,
geacht bestuur,
Het artikel in de KNGMG-nieuwsbrief 3 van mei zoo5, getiteld "Van
Waterschoot van der Grachtpenning
voor Henk Berendsen", geeft mij
aanleiding tot enkele kritische
kanttekeningen voor wat betreft de
weergave van de geschiedenis van
de toegepaste geologie in Nederland. Daaraan zou ik ook enkele
opmerkingen willen verbinden met
betrekking tot de ernstig onder
schatte rol van de (toegepaste)
aardwetenschappen in het heden
en voor de toekomst.
Laat ik voorop stelten dat mijn
kritische kanttekeningen in genen
dele mijn waardering voor de
wetenschappelijke inhoud van het
werk van Berendsen in het rivierengebied betreffen. Zij richten zich
vooraI op de historische context
waarin de auteur van dit artikel,
Aukjen Nauta, dit heeft gepLaatst.
Terecht noemt zij het werk van
Vink uit de twintiger jaren van de
vorige eeuw met betrekking tot het
Nederlandse rivierengebied, dat
internationaal onderzoek op dit
terrein twintig jaar vooruit was. Zii
wijst erop, met een begrijpelijke
ironische ondertoon, dat het in
1936 nog niet tot de toenmatige
verantwoordelijke voor de produc-

tie van de geologische kaart van
Nederland, P. Tesch (directeur van
de toenmalige Geologische Stich'
ting), was doorgedrongen dat de
zandeilandjes in het rivierengebied
in feite deel uit maakten van fossiele stroomgeulen. So far so good.
Maar dan gaat de schrijfster onderuit door het te doen voorkomen
dat pas in t975 met de start van
het promotieonderzoek van
Berendsen het licht eindelijk weer
is aangegaan.

lk voel mij uit het oogpunt van
historische juistheid genoodzaakt
Nauta's wel erg onzorgvuldige
benadering recht te zetten en het
werk van de toenmatige Geologische Stichting, [ater de Rijks Geologische Dienst (RGD) in het juiste
historische perspectief te plaatsen.
Zich veranderende wetenschappelijke inzichten hadden in de naoorlogse jaren geleid tot de behoefte
tot een nieuwe geologische kartering van ons tand. Zo was de Geologische Stichting in r953 op bescheiden schaal begonnen met een
eerste verkennende herkartering in
het Westland, onder Ter Wee, mogeLijk gemaakt door een verruimde
financi6le overheidsbijdrage aan de
Stichti ng.

dat deze eerste aanzet werd vervolgd met een opdracht van het
ministerie van Economische Zaken
tot een volledige geologische herkartering van Nederland door de
Geologische Stichting, uiteraard onder het beschikbaar stellen van de
daartoe benodigde middelen.
Om het aandeeL van de RGD met
betrekking tot het rivierengebied te
verhelderen het volgende. Aan het
eind van de jaren '5o werd in op-

De Watersnoodramp van 1953
droeg er in belangrijke mate toe bij

dracht van de Cultuurtechnische
Dienst (CTD) een geologische kaart

met het geutenpatroon van de
Alblasserwaard gemaakt (schaat
r:z5.ooo) ten behoeve van de toen
voorgenomen herverkaveling.
lr. Herweyer, destijds directeur van
de CTD motiveerde deze opdracht
met de uitspraak: "ALs we r km
secundaire weg op een zandbaan
kwijt kunnen is daarmee de opdracht
betaald". Het lag voor de hand dat
een instituut met een toepassingsgerichte doelstelling dit soort fenomenen niet [icht over het hoofd zal
zien en dat was dan ook het geval.
Mijn opmerkingen laten onverlet
dat Berendsen met zijn studies een
serie verschijnseLen heeft opgespoord, beschreven en verklaard
die onze horizon met betrekking
tot de wordingsgeschiedenis en het
mobiele gedrag van ons rivierengebied tijdens de fase van onbedijkte
ontwikkeling in belangrijke mate
heeft vergroot.
Daarbij wil ik aantekenen dat in
vele opzichten fundamenteel onderzoek d la Berendsen en toepassingsgericht onderzoek zoals van

de RGD complementair zijr,.
Een zwaarwegend motief om op
het bewuste artikeI te willen reageren is echter niet van historische
aard, maar richt zich juist op de
toekomst. Dat betreft de momen-
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aardwetenschappelijke kennis,
ongeacht of het daarbij gaat om
toegepaste o['pure' wetenschap.
Wat mij de afgelopen jaren op
onrustbarende wijze getroffen
heeft, is de vrijwel totale afiruezigheid bij onze centrale overheid ministeries en volksvertegenwoordiging - inzake het cruciale belang
van aardwetenschappelijke kennis

'rill

'1:

a.ri:

i1.

en ervaring. lk heb in dit opzicht
recentelijk enkele onthutsende
ervaringen opgedaan.
In een tweetal nota's aan de voorzitter van de partementaire commissie Bouwfraude heb ik gewezen
op het feit dat financidle overschrijdingen, bijvoorbeeld in de wegenbouw, tot meer dan rooTo van de
aanneemsom in de regel te wijten
zijn aan ver benedenmaatse bestekken. lk baseerde dit onder
meer op een ontboezeming van
een vroegere voorzitter van de
Vereniging van Wegenbouwers, die
mij na een door mij gehouden [ezing toevoegde: "Meneer Hageman,
wij zitten op dat mooie bestek op
basis van de gegevens van uw
Dienst niet te wachten, want pas
wanneer zaken misgaan die niet in
het bestek staan, begint bij ons de
kassa te rinkelen". Op beide nota's
gebaseerd op dit thema, ontving ik
van de commissie geen inhoudeli.jke reactie. Mijn punt betrof immers
geen fraude, slechts een reusachtige verspilling van overheidsgeld
als gevolg van gebrek aan kennis.
Mij in deze daarna wendend tot het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, bekende men mij in een
tweede gesprek dat dit ministerie
intussen gedegradeerd was tot een
'in-out' fi nancieringsinstituut, dat
niet meer de kennis heeft om bestekken op kwaliteit te beoordelen.
Tot nog toe kost dit falend beleid
atleen maar handen vol geld en
leidt het tot producten van twijfetachtige kwaliteit. Het zij zo. In het
Licht van een hernieuwde zeespiegeLrijzing is verontachtzaming van
de waarde van aardwetenschappelijke inzichten voor ons evenwel
meer dan een onwensetijke aberratie. 0p grond van serieus te nemen
onderzoek tijkt een hernieuwde
zeespiegelrijzing van een vijftaL
meters, overeenkomend met de
aanwezige hoeveelheid landijs
opgeslagen in de ijskappen van
Groenland en Antarctica, tamelijk
waarschijnlijk.
In de huidige situatie hebben wij
omstreeks de hetft van ons territorium aan de post-glaciale zeespiegelrijzing te danken. Dit als gevolg
van natuurtijke processen zoals
strandwalvorming en sedimentaanvoer door de grote rivieren, die
in samenhang met de sterke verkorting van hun benedenlopen
massa's sedimenten in de lagunes
achter de strandwallen hebben
afgezet, verder aangevuld door
sedentaat (veenvorming).

Wij kunnen ons afuragen in hoeverre we met een vergelijkbaar
proces te maken krijgen in de nu
voor de deur staande 'ultieme' fase
van de zeespiegelrijzing. De kans
op een gunstig natuurlijk verloop
lifkt dan uiterst gering, omdat
recent klimaatonderzoek wijst op
een veel sneller verlopend proces,
mede doordat menseli.jk handeten
daaraan een aantal zelfuersterkende elementen heeft toegevoegd.
Bovendien is het nog de vraag in
hoeverre onze diepgelegen polders
in West-Nederland te handhaven
zullen zijn met een bodemdruk die
het dubbele zou kunnen bedragen
van de huidige. Wat te doen met
een wereldhandelscentrum als
Schiphot, nu aL omstreeks 5 meter
beneden NAP gelegen?
Kortom, er is hier een 'mer a boire'
aan probtemen waarop alleen de
geologie, hand in hand met de
civiele techniek, een antwoord kan
geven. Een redelijke schatting op
dit moment is dat we deze eeuw al
moeten rekenen met een verhoging
van de zeespiegel van een halve
tot 66n meter. Dat betekent dat we
tegen het einde van de zre eeuw
bij stormvloed met forse probtemen te maken krijgen. Dan moeten
we het antwoord niet alteen klaar
hebben in technische zin, maar
eveneens maatschappelijk, zoals
(tiidelijke) ontruiming van gebieden. Dit alles tegen de achtergrond
van de vraag of zinvol verweer op
langere termijn mogelijk is, met
alle consequentie voor onze Nederlandse samenleving.
Witlen wi.i op een verantwoorde
manier dit "mogelijke" probleem
tegemoet treden, dan kunnen we
beter vandaag beginnen dan morgen met het bundelen van onze
kennis en het veilig stellen van het
onderzoek dat wellicht voor de
toekomst van ons land van beslissende betekenis is.
In dat opzicht is het huidige gesol
met wat ooit de RGD en het ministerie van Verkeer en Waterstaat
waren het levende bewijs van politiek onbenul als het gaat om het
behoud van de helft van het Nederlandse territorium, de kern van ons
nationaaI voortbestaan als natie.
Daarom doe ik ten slotte een
dringend beroep op het Koninklijk
Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, de meest
gezaghebbende organisatie op dit

dat onverwijld moet worden begonnen met het leggen van een hechte
basis onder het wetenschappelijke
en toegepaste onderzoek dat nodig
is om optimale kansen te scheppen
voor hen die na ons komen om
nog een toekomst te hebben in
Nederland, zoals wij dat kennen.
lk ben mij bewust dat de kop en
staart van dit schrijven nogal ver
uit elkaar liggen.
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onze bestuursorganen te over- elkaar vinden.
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HAGEMAN

N.B. ln verband met de beschikbare ruimte in de Nieuwsbrief heeft
de redactie de brief van lr. Hageman ingekort. Het betreft hier vooral
stukken over de technische invulling van haar taakstelling door de
voormalige Rijks Geologische Dienst. Mocht u als lezer toch over de
gehele tekst willen beschikken dan kunt u dit aangeven bij het
bureau van het KNGMG. lr. Hageman geeft in zijn brief aan dat hij
"..met betrekking tot punten die toelichting of extra informatie mochten behoeven, altijd bereid is naar vermogen daaraan tegemoet te
komen. Uiteraard kunt u desgewenst ook inzage krijgen in mijn correspondentie met de parlementaire commissie bouwfraude en met de
ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken."
Diegenen die op dit artikel willen reageren worden bij deze uitgenodigd zulks te doen.

terrein in ons Land, om met alte
haar ten dienste staande middelen
onze politieke gremia te overtuigen
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lk hoop dat de 'binnenkomer' - als
appdl om de rijen te sluiten - en
de 'uitsmijter' - als oproep om
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foost van Summerens geofr/sische model van de mantel

Het is leuk om als theoretisch geofusicus
een aardwetenschappelijke prijs te krijgen.
Vereerd was Joost van Summeren zeker,
al is het voor hem alweer even geleden dat
hij afstudeerde. De jury waardeerde de
bondige stijl van zijn scriptie, de bijzonder
goede schrijfstijl, de heldere samenvatting
en concrete conclusies. En vindt hii zelf,
er zijn leuke resultaten uit gekomen.

Resultaten die alweer verder ontwikkeld
zijn in de anderhalf iaar dat Van Summeren bezig is met zijn promotie.

Spinel
Dat de aardkorst uit platen bestaat die ten
opzichte van elkaar bewegen, is het intrappen van een open deur. Dat convectie in
de mantel de motor is achter plaattektoniek, is net zo'n open deur. Maar wat zich
werkelijk in de mantel afspeelt, weet
niemand. Et zijn geen directe observaties
mogelijk. De diepste boring ooit, dertien
kilomter diep in Rusland, heeft de mantel
bij lange na niet gehaald.
"En dus zijn andere technieken nodig om
informatie over de mantel te verkrijgen,"
zegt Joost van Summeren. "Seismologie is

de meest directe bron. Daarnaast worden
er ook experimenten uitgevoerd. In het
hoge druk (HP) - hoge temperatuur (HT)lab van de Universiteit Utrecht wordt
onderzoek gedaan naar het gedrag van
mineralen. Spinel bijvoorbeeld zet op een

diepte van 660 kilometer om naar perovskiet en magnesiowustiet. Het heeft dezelfde chemische samenstelling, maar een
dichtere kristalstructuur. Je kunt die overgang terugvinden in het seismische beeld.
En zo'n fase-overgang beinvloedt ook weer
het stromingsgedrag in de mantel."

Levensvatbaarheid
Van Summeren heeft zich niet verdiept in
deze faseovergangen ("al probeer ik wel
bij te houden wat er gebeurt"). Hij is de
mantel gaan modelleren. Zijn onderzoeks-

vraag was of het mogelijk is dat de mantel
niet homogeen van samenstelling is, maar
lagen bevat met een afivijkende samenstelling. Reservoirs die over een geologisch relevante periode stabiel kunnen

voorkomen.
Om dat te onderzoeken is Van Summeren
met een model aan de gang gegaan dat er
vanuit gaat dat het onderste deel van de
mantel - ruwweg in de duizend kilometer
boven de grens met de kern op een diepte
van 2900 kilometer - een andere samenstelling heeft dan daarboven. Hij neemt
aan dat die laag al vanafhet ontstaan van
de aarde - viereneenhalf miljard jaar geleden - aanwezig was. En hij gaat er ook
van uit dat er altijd convectie is geweest.
Door te gaan vari€ren met parameters
zoals dichtheid en warmteproductie (gesteente is radioactief en produceert dus
warmte), heeft hij de levensvatbaarheid
van deze diepe mantellaag doorgerekend.
Hoe dicht het model de waarheid benadert, blijft een lastige vraag. Van Summe-

"Dit zljn de grenzen die we gesteld
hebben. Alleen zo heb je de mogelijkheid
om te testen of een onderste mantellaag
stabiel zou kunnen zijn in een systeem van
convectieve stromingen. Want aan dat
laatste twijfelt niemand. Beweging moet
er altijd geweest zijn in de mantel."
ren:

in de vorm en de dikte van de laag," legt
Van Summeren uit. "Een neerwaartse
stroming in het bovenste deel van de
mantel kan letterlijk een deuk veroorzaken
op de grens van onderste en bovenste
laag. Naarmate de parameters van beide
lagen dichter bij elkaar komen te liggen,
kunnen er grote topografische verschillen
ontstaan met bergen, en dalen die zelfs tot
aan de kern kunnen komen. Breekt de
convectie door de onderste laag heen, dan
heeft dat invloed op de afkoeling van de
kern.

"

Bellen

Met de juiste aannames is eigenlijk alles
Bergen en dalen
En het blijkt te kunnen. Een laag op de
bodem van de mantel die anders van samenstelling is, is levensvatbaar te modelIeren over een geologische tijdschaal.

Aftrankelijk van de waarden van de parameters kan er wel het nodige gebeuren
met de laag. Hoe groter het verschil in
dichtheid tussen beide lagen is, hoe stabieler de onderste laag wordt, die als een
buffer tussen de bovenliggende mantel en
de kern in komt te liggen.
"Is het verschil in dichtheid kleiner dan
gaat convectie een belangrijke rol spelen

mogelijk. Van een buitengewoon stabiele
onderste mantellaag, via een iets minder
stabiele laag met deuken die tot aan de
kern kunnen komen, naar een nog minder
standvastige laag waarvan delen als bellen
de mantel gaan zweven, tot een volledige menging.
Van Summeren heeft dus kunnen vaststellen dat- binnen de aannames in het

in

- onderin de mantel een laag met
een andere samenstelling stabiel kan voorkomen op een geologisch relevante tijdschaal. Hij heeft, zo zegt hij, de grenzen

model

van de parameters kunnen bepalen waar-

binnen dat mogelijk is. "Een toename in
dichtheid geeft een neerwaartse kracht,
een toename in temperatuur, bij een hogere radioactiviteit, geeft juist een opwaartse kracht. De combinatie van beiden
bepaaid ofde laag wel ofniet overleeft. Je
gaat modelleren om de minimum- en
maximumwaarden te beoalen waaronder
iets kan overleven."
MORB

Het idee van een diepe mantellaag met
een andere samenstelling komt niet zomaar uit de lucht vallen. De seismologi-

mooi ondezoek. Het is grootschalig: het
gaat om viereneenhalf miljard jaar en het
omvat de hele aarde. Het is breed van
opzet met raakvlakken met de geochemie,
het aardmagnetisme en de mineraalfi'sica.
Al is het onmogelijk om overal expert in re
worden.
In de anderhalf jaar dat hij nu bezig is met
zijn promotie, heeft hij gewerkt aan het
testen van parameters en heeft hij het
model verbeterd. Van een boxmodel - de
aarde als schoenendoos - heeft het modei
nu de vorm van een cylinder en dat is een

stuk waarheidsgetrouwer. "Het is belangde maten nu beter kloppen. De
oppervlakte van de aarde staat in verhouding tot die van de kern. Dat was niet zo
in het boxmodel. Daar waren ze allebei
even groot: een zijde van een rechthoek.
De cylinder aan de gang krijgen, is belangrijk omdat de afkoeling van de mantel
nu verbeterd is. Maar uiteindeliik moet

rijk omdat

het een bol worden."
AUKJEN NAUTA

sche gegevens van het onderste deel van
de mantel ziin moeilijk te verklaren door

alleen temperatuursverschillen. Variatie in
samenstelling is een mogelijk alternatief.
Maar er zijn meer aanwijzingen. Van
Summeren: "De basalten die bij de midoceanische ruggen gevormd worden, zijn
heel homogeen van samenstelling. De
basalten van de hot spots, zoals op Hawaii,
tonen veel meer variatie. Dat is slecht te
verklaren met een mantel die homogeen is.
Als je ervanuit gaat dat de onderste mantellaag anders is, dan kun je de variaties
verklaren: zo'n diepe laag kan afgetapt
worden door opwaartse stromingen die
uiteindelijke het aardoppervlak bereiken."

LONG-TERM SURVIVAL OF COMPOSITIONALLY
LAYERED MANTLE CONVECTION
a numerical modelling study

Eclogiet

Joost van Summeren
January 2003

Hoe onzeker het bestaan van een onderste
mantellaag ook is, er zijn zelfs verschillende theorieen over de vorming ervan. Een
van de ideeen is dat er door chemische
processen in de kern uitwisseling van
materiaal heeft plaatsgevonden tussen
kern en onderste mantel. Een ander idee
zoekt het in de afkoeling van de oorspronkelijk gesmolten aarde. Vroeg uitgekristalliseerde mineralen konden naar beneden
zakken en hebben zo onder in de mantel
een aparte laag gevormd.
De laatste theorie richt zich op het idee
dat de korst in de vroege aardse geschiedenis dikker geweest moet zijn dan nu.
Van Summeren: "De aarde had toen een
hogere temperatuur waardoor er een
dikkere plaat kon ontstaan. De basalten in
de diepste delen van de korst zouden door
de hoge druk en temperatuur overgegaan
zijn in eclogiet, dat dezelfde samenstelling
heeft als basalt, maar een grotere dichtheid bezit. Het idee is dat de aardkorst
hierdoor zo zwaar wordt dat grote stukken
de mantel in zakken en nu de laas vormt
onder in de mantel."

Grootschalig
Los van de geologische idee€n en mogelijkheden, vindt Van Summeren het een
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lndische wervels voorzien Atlantische Oceaan
van warm water
(N WO

-O n

der z o ek

sb

eichten

oktober 2005)

Water uit de Indische Oceaan bereikt de Zuid-Atlantische Oceaan
niet continu, maar in afzonderlijke
pakketten. Deze worden Aguthaswervels genoemd, naar de stroming
tangs de oostkust van zuidelijk
Afrika waar ze vandaan komen.
NIOZ-promovenda Astrid van Veldhoven karakteriseerde de lotgevallen van deze snel draaiende, driehonderd kilometer brede en vijf
kilometer diepe, warme wervels
tijdens hun reis naar de Atlantische
Oceaan. Zij promoveerde op 3
oktober aan de Universiteit van
Utrecht.

Het Koninklijl< Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op
Texel voerde in samenwerking met
de Universiteiten van Utrecht en
Kaapstad de afgelopen vier iaar
een groot NWo-onderzoek uit naar
de zogeheten Agulhas-wervels, die
zeewater transporteren van de Indische Oceaan naar de Zuid-Atlantische Oceaan. Hierbij werden het
NIOZ-onderzoeksschip de'Pelagia'
en de 'Agulhas' van de Universiteit
van Kaapstad op afstand aangestuurd door Utrechtse onderzoekers, die van achter hun computers
satellietbeelden interpreteerden. De
sateLlietbeelden toonden aan dat
de warme Agulhas-wervels als
heuveltjes van maximaal ongeveer
66n meter omhoogsteken uit de
Atlantische Oceaan.

NIOZ-promovenda Astrid van Veldhoven bezocht bovendien de
wervels driemaal met de boot. De
Agulhas-wervels bleken grote
warme ringen water uit de Indische
Oceaan te zijn met een diameter
van ongeveer driehonderd kilometer waarin het water met een sne[heid van soms meer dan 3.6 kitometer per uur tegen de wijzers van
de ktok in ronddraait. Tot veter
verrassing bleken de wervels helemaal van het oppervlak tot op de
zeebodem op zo'n vijf kilometer
diepte te reiken, de inhoud van
zo'n wervel is dus ongeveer
35o.ooo kubieke kilometer.
jonge wervels zijn aan het zeeoppervtak maximaal vijf graden
Celsius warmer dan de omringende
Atlantische Oceaan. Door het enorme volume van de wervels importeren zij enorme hoeveelheden
warmte in de Atlantische Oceaan.
Van Veldhoven heeft in detail onderzocht hoe deze enorme wervels
vervormen, steeds langzamer gaan
draaien, en daarbij hun overschot
aan warmte en zout langzaam afstaan aan de omringende koude
Atlantische Oceaan en de lucht. De
wervels blijken pas uit te doven aLs
ze halverwege Zuid-Amerika zijn.
De kennis uit dit onderzoek zal
worden gebruikt voor het verbeteren van computermodelten van de
wereldwijde oceaancirculatie. Dergelijke modellen zijn nodig om de
ontwikkeling van het klimaat en de
mate van opwarming door het
broeikaseffect steeds beter te
kunnen voorspellen.

Meer informatie bij:
dr. Astrid van Veldhoven (NlOZ,
inmiddeLs werkzaam bij het Hoogheemraadschap Delfland). E-mail:
avanveldhoven@hhdetfland.nt
Of dr. Hendrik van Aken, e-mail:
aken@nioz.nl
Promotie 3 oktober, promotor
prof. dr. Will de Ruijter (UU)

Noordzee effici6nte
bezinkput voor kooldioxide
(N WO - On der z o e k s b ei ch ten
oktober 2005)

In de Noordzee groeien relatief veel
aLgen. Deze vormen de basis van
een veel rijkere voedselketen dan

die in de Atlantische Oceaan. De
Bretonse NIOZ-promovendus Yann
Bozec berekende dat kustzeedn zoals de Noordzee hierdoor ongeveer
drie keer zoveeL kooLdioxide uit de
lucht halen dan op grond van hun
kleine oppervlak werd verwacht. Hij
promoveerde op 3 oktober aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeten jaartijkse toename van

kooldioxide (C0,) in de lucht btijkt
maar zestig procent van de jaarlijkse emissies van fossiele brandstoffen. De overige veeriig procent
wordt opgenomen door de zeedn
en oceanen. Promovendus Yann
Bozec van het aan NWO verbonden
Koninktijk Nederlands lnstituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op
TexeL, onderzocht hoe de Noordzee
deze taak op zich neemt.
Over de gehalten en het transport
van CO, in en uit de Noordzee was
tot nu toe erg weinig bekend. Om
deze witte vlek in de data te vutlen, werden vier expedities van
telkens r maand met het oceanografi sche NIOZ-onderzoeksschip de
'Pelagia' uitgevoerd. Per expeditie
maakten de onderzoeke's op 97
locaties een verticaal waterprofiel.
Onderweg van locatie naar locatie
maten ze ook de gehalten aan COr,
voedin gsstoffen (fosfaat, stikstof
en silicaat), en de mate van algengroei. Dit resulteerde in de meest
uitgebreide en nauwkeurige dataset
ooit gerealiseerd voor een kustzee.
Uit deze gegevens berekende
Bozec hoeveel kooldioxide de
Noordzee jaarliiks uit de lucht
opneemt en daarna opslaat in de
diepe Noord-Atlantische Oceaan.
Deze opslagcapaciteit bleek bijna
drie keer zo hoog te zijn dan het
gemiddelde over de wereldzeedn.
Integratie over de gehele Noordzee
levert een jaarlijkse netto-opname
van kooldioxide op van maar liefst
8.5 miljoen ton koolstof per jaar.
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Als we deze prestatie theoretisch
doorrekenen naar alle kustzeedn
van de wereld - waar de Noordzee
slechts twee procent van uitmaakt dan zouden alle kustzeedn samen
ongeveer twintig procent kooldioxide opnemen van a[[e wereldzee6n samen, terwijI hun oppervlak
slechts zeven procent is. Kustzeedn
nemen CO. dus veel efficidnter op
oan ce open oceanen.
Zeewater kan op twee manieren
kooldioxide opnemen. De 'fusische
pomp'werkt doordat het gehatte
CO, in de lucht hoger is dan dat in
het zeewater. Omdat de natuur het
evenwicht altijd probeert te herste[len, stroomt de kooldioxide vanuit
de lucht naar het oppervlak van
het zeewater. ln de winter koelt het
oppervlaktewater in koude poolzee6n af en wordt iets zwaarder.
Hierdoor zakt het door zijn eigen
gewicht naar de diepzee.
De tweede manier is door vastleg-

ging van kooldioxide in aLgen
onder invloed van zonlicht (fotosynthese). Dit mechanisme is in de
Noordzee belangrijk. Algen groeien

in het oppervlaktewater en vormen
hun celmateriaal door kooldioxide
uit zeewater op te nemen. Zo is er
in het water weer plaats voor kooldioxide uit de Lucht. De algen worden verder opgenomen in het hele
voedselweb. Hierdoor is het water
dat de Noordzee uitstroomt veel
rijker aan organismen (en koolstof
bevattende afualproducten daar-

van) dan het instromende, blauwe
oceaanwater.
Meer informatie bij:
Yann Bozec (NIOZ),

e-mail: bozec@nioz.nl
Promotie 3 oktober, promotor
prof. dr. ir. Hein J.W. de Baar

Sponzen bepalen voedselkringloop koraalrif
(N WO Onder zo ekb erichten
september 2005)
De verborgen, in grotten levende

mariene organismen, zoats sponzen, spelen een zeer grote rol in de
voedselkringloop van het koraalrif.
Misschien wel de grootste, zegt
bioloog Sander Scheffers. En dat is

waardevolle informatie voor natuurbeschermers, die de koraalriffen
wilten behouden. Dinsdag 6 september promoveerde Scheffers aan
de Universiteit van Amsterdam. De
NWo-stichting WOTRO (WetenschappeLijk Onderzoek van de
Tropen en OntwikkelingsLanden)
fi nancierde dit onderzoek.
Om koraalriffen te kunnen bescher
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Meer informatie bij:
dr. Sander Scheffers (NlOZ, inmiddels werkzaam bij Fachbereich
Biologie und Geographie Universitdt Duisburg-Essen, Deutschland).
E-mail: scheffers@t-online.de
Promotie 6 september, promotor

prof. dr. R.P.M. Bak

Zuur water bedreigt
biodiversiteit en welzijn
bevolking Oost-Java

t

(N WO Onderzoekbeichten
september 2005)

Haar onderzoek draaide eigenlifk

om ecologie. Tijdens haar veldwerk
op Oost-Java raakte biologe Ansje
Liihr echter steeds meer betrokken
bij de lokale bewoners, van wie
oogsten mislukten en de gezondheid achteruit ging door extreem
zuur en verontreinigd rivierwater.

men, is het belangrijk te weten hoe
zij en hun omgeving in etkaar steken. Vaak richten onderzoekers
zich op onderwerpen als fysieke
schade aan riffen, het verbleken
van koraal en koraalziektes. Sander
Scheffers hield zich bezig met een
tot dusver onderbeLicht onderwerp:
de voedselkringloop op het koraalrif en de rol die in grotten en
hottes levende organismen als
zeesponzen daarin spelen.
Om te bepalen wat en hoe groot
die rol is, bekeek Scheffers eerst
hoe die vrijwel ontoegankelijke
grotten en hun leefgemeenschappen er precies uit zien. Hij deed
dat op het Caribische eiland Curaeao, met een speciale onderwatercamera. Uit de geschoten films
bleek dat sponzen de belangrijkste
bewoners zijn. Ook leven in de
holtes diertjes ats borstelwormen,
manteldiertjes en tweekleppigen.
Samen vuLlen ze ruim zestig pro-

cent van de holtes. Verder bleken
die wat oppervlakte betreft acht
maal groter te zijn dan het koraatrif, zoals duikers dat gewoonlijk
van bovenaf zien.
En een groter leefoppervlak betekent volgens Scheffers een groter
fi ltreeroppervlak. Sponzen fi lteren
het water. Ze nemen planktondeeltjes als bacteridn op en scheiden
anorganische voedingsstoffen uit.
Die kunnen op hun beurt de groei
van marine planten en andere
organismen bevorderen, ten koste
van koralen.
De sponzen filteren in een razend

tempo: zou het stilstaan, dan hadden de sponzen het zeewater binnen vijf minuten voltedig leeggepompt, ofirvel ontdaan van al het
kleine plankton. Dit is natuurliik
niet het geval, er is in de zee een
constante toevoer van vers water.

Om de Javanen te helpen, gaf
NWO-stichting WOTR0 (Wetenschappelijk Onderzoek van de
Tropen en Ontwikkelingslanden)
Lcihr onlangs een tweede beurs. Zij
promoveerde op 9 september aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Lbhrs promotieonderzoek maakte
deel uit van een groter project rond
het ljen-kratermeer op Oost-.iava,
Indonesid. Het kratermeer is de
grootste verzameling vulkanisch
water ter wereld en extreem zuur
(pH o,r). Het zure water lekt langzaam weg en ondanks verdunning
door twee zilrivieren in het gebied
blijft de pH van het rivierwater erg
laag. Het wordt gebruikt voor de
landbouw en huishoudelijke doeleinden, met als gevolg dat riistoogsten soms mislukken. Het zeer
hoge gehalte aan aluminium - dat
samenhangt met de zuurgraad
speelt hierbij ook een rol. Andere
elementen aLs fluoride vormen een
directe bedreiging voor de volksgezondheid. De gehaltes zijn niet
alleen alarmerend hoog in het
rivierwater maar ook in het grondwater en drinkwaterputten.
Binnen het grote proiect onder-

-

Gezien dit vermogen enorme hoeveelheden organisch plankton om
te zetten in anorganisch materiaal,
is het volgens Scheffers duidelilk

dat de rol van deze'verborgen
organismen' in de mariene voedsel
kringloop ontzettend groot is.
De resultaten van Scheffers' onderzoek zijn beschikbaar gestetd aan
het personeel van het Mariene
onderwaterpark van Curagao en
gepresenteerd aan de lokale overheid.
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zochten wetenschappers zoweI de
geochemische en hydrologische
processen als de gezondheidsrisico's. Ansie Lohr hietd zich bezig
met de ecologische effecten van
het zure water. Dat bteek behatve
schadeLijk voor het wel en wee van
de lokale bevolking, niet bepaald

bevorderlijk voor de biodiversiteit.
L6hr bemonsterde het water op
verschitlende plaatsen. Ze constateerde dat het neutrale rivierwater
een normale aquatische fauna
bevatte, maar tegen het extreem
zure water bleken aLleen muggenlarven opgewassen. Ook de diversiteit van microbidle organismen en
algen was erg laag. Een ander
gemeten ecologisch effect was de
geremde afbraak van organisch
materiaal. Lcihr stelde dit vast aan
de hand van pakketjes met bLad
van jati en bamboe, die ze uithing
op verschillende plaatsen in de
rivier. Over een periode van enkele
maanden bepaalde ze het verlies
van droge stof.
Een oplossing om het probleem
van de verzuring tegen te gaan, is
volgens Ansje Ldhr simpelweg te
voorkomen dat het kraterwater zich
mengt met de beide neutrale rivieren. Een manier om dat te realiseren is volgens haar de stroom zuur
water vanuit de krater om te leiden
naar zee, die met zijn enorme wateroppervlak geen last zal hebben
van het beetje zure water. Om zo'n
omleiding of een andere oplossing
te regelen, wil Lcihr om de tafel
met lokale overheden, andere onderzoekers en bedrijven. Ter ondersteuning kreeg de biologe onlangs
een zogeheten'dissemination

grant'van

NWO-WOTRO.

Meer informatie bij:
dr. Ansje Ltihr (VU, inmiddels werkzaam bii de Open Universiteit).
E-maiL: ansje.lohr@ou.nl
Promotie 9 september, promotor
prof. dr. N.M. van Straalen

Muggen en methaan - Nederlands onderzoek in Siberid

Opwarming van het klimaat is het sterkst

in arctische gebieden. Boreale en arctische
bodems bevatten veel koolstof in de vorm
van veen; het is de vraag ofdat zo blijft bij

Blijft de bodem netto
koolstof opnemen of ontstaat er meer
broeikasgas (kooldioxide en methaan)
door afbraak van organische stof) Er is
geen simpel antwoord op die vraag.
een warmer klimaat.

Koolstofbalans

Methaanfluxmeting boven een smeltende ijswig in de tundra, noordoost Siberi€.

Door toenemende primaire productie van
de vegetatie kunnen de Siberische moerassen meer koolstof gaan opnemen. Aan de

andere kant kunnen hogere temperaturen
de vorming van methaan doen toenemen.
Aangezien methaan een veel sterker broeikasgas is dan kooldioxide, kan dat het
broeikaseffect versterken. Van belang is de
totale balans van broeikasgassen - opname

van kooldioxide en afgifte van methaan
door de Siberische bodem. Dit is de
uitkomst van een ingewikkeld samenspel
tussen veranderende temperatuur, neerslag, permafrost, hydrologie en primaire
productie van de ecosystemen. Vanuit
Nederland wordt bijgedragen aan interna-

tionaal onderzoek naar de koolstofbalans
van Siberie.
De Vrije Universiteit (afdeling Hydrologie
en Geo-Milieuwetenschappen) en Alterra
doen onderzoek naar koolstof-fluxen in de
taiga bij Yakutsk. Daarnaast wordt door d
VU ook gemeten in de toendra in Noord-

hlxflfft
ic vw l,t
Zee-onderzoeker wint
prestigieuze chemieprijs

Dicke in bestuur Aarden Levenswetenschappen

Toekenning NWO-Mozai€'kprogramma 2OO5

Prof. dr. M. (Marce[) Dicke (28-n1957) is met ingang van r juli zoo5
voor een periode van drie jaar
benoemd als lid van het gebieds-

Drs. lbrahim Barrie, VU - Petrologie

(N WO

en Isotoop geologie: Ontrafeling
vormingsgeschiedenis van een

september 2005)

bestuur van het NW0-gebied Aarden Levenswetenschappen. De
hoogleraar Entomologie aan de
Wageningen Universiteit versterkt
het bestuur na het vertrek van mw.
prof.dr. L.E.M. (Louise) Vet en dr.
H. (Hessel) Speelman.

continentrand.
r8o miljoen jaar geleden scheurde
het'supercontinent' Pangea en ont
stond de Atlantische Oceaan. Voorafgaand vulkanisme vormde het
Freetown CompLex in Sierra Leone,
een enorm 'gelaagd magmatisch
lichaam'. Wij gaan de vormingsgeschiedenis van de nieuwe, WestAfrikaanse, continentrand in Sierra
Leone ontrafelen.
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De 0rganic Geochemistry Division
van de Geochemical Society of
America heeft de 'Treibs MedaL
zoo5'toegekend aan prof. dr. ir.
Jaap Sinninghe Damst6 van het
NWO-instituut Koninklijke NIOZ op
Texel. Deze medaille vertegenwoordigt de hoogste internationale
erkenning op het gebied van de
organische geochemie. 5inninghe
Damst6 nam de prijs in ontvangst
tijdens de zze International
Meeting on 0rganic Geochemistry
(IMOG), die van r2 tot 16 septem-
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ber in Sevilla (Spanie) is gehouden
iaap Sinninghe Damste ontving de
Treibs medaille voor zif n jarenlang
succesvolle onderzoek aan de biogeochemie van fossiele koolstofbe
vattende moLeculen in sedimenten
De Treibs medailte is een gouden
medaille, die vergezeld gaat van
een certificaat. Sinninghe Damst6
de tweede NIOZ-medewerker die
deze prijs wint. In ry9t ging zijn
leermeester en promotor Jan de
Leeuw hem a[ voor.
Jaap Sinninghe Damstd (Baarn,

i

r januari rysq) is sinds zooz hooft
van de afdeling Mariene Biogeochemie en Toxicologie van het
Koninktijk Nederlands lnstituut

oost-Siberie, dichtbij de monding van de
Indigirka-rivier. Dit gebied ligt in de continue permafrostzone. Er is inmiddels een
meetreeks van drie jaar uitgevoerd met een
een eddy correlatiesysteem. Dit meet met

micro-meteorologische methoden de netto
afgifte of opname van CO, door het
toendra-ecosysteem. Tijdens twee expedities zijn ook methaanfluxen gemeten. De
Iogistiek voor de meetapparatuur is moeilijk, maar dankzij de Russische counterparts van de Siberische afdeling van de
Russische Akademie voor l7etenschappen
in Yakutsk, en het lokale personeei van het
\florld $Tildlife Fund, zijn goede resuhaten
behaald.

Opdooilaag
De toendrameetopstelling staat op de
bodem van een voormalig thermokarstmeer (een depressie ontstaan door
ontdooiing van de permafrost), grenzend
aan de riviervlakte van een zijrivier van de
Indigirka. De eddy correlatiegegevens
tonen duidelijk opname van kooldioxide
door het moerassige ecosysteem aan. Voor
de methaanfluxen is vooral naar de ruimtelijke variatie gekeken. Er is een duidelijk
verband met de dikte van de opdooilaag.
Vooral zegge-moerassen in de kommen
van de riviervlakte vertonen hoge fluxen.
De gegevens laten geen conciusies over
smelten van de permafrost toe. E,en publikatie hierover verschijnt binnenkort in het
Journal of Geophysical Research, andere
recente publicaties zijn te vinden in
Meteorologica |3 (2004), pp.18-211 en
Biogeosciences [1 (2004):p. 1331.

voor Onderzoek der Zee (Nl0Z);
Nederlands enige volwaardige
oceanografi sche instituut, gelegen
op de zuidpunt van Texet. Daarnaast is hij vanaf zoo3 hoogleraar
moleculaire paleontotogie aan de
Universiteit Utrecht. In zoo4 kende
de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek hem
een Spinozapremie toe. Sinds
mei van dit jaar is hif lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW).
Sinninghe Damst6 bestudeert
mariene sedimenten. Hij reconstrueert met organische moleculen,
zoats chemische fossielen van
algen en bacteridn, het leven en

L

Sedert 1996 lopen er diverse onderzoeksprojecten waarin fusisch-geografen uit
Utrecht samenwerken met Russische
onderzoekers uit Tomsk, Novosibirsk,
Krasnoyarsk, I(hanty-Mansyisk, Ekatrinenburg en Moskou. Het gaat daarbij op
de koolstofbalans van veen in relatie tot
het klimaat in !7est-Siberi6, tussen de
Oeral en de Jenessei-rivier. De helft van
dat gebied (ca. 66n miljoen vierkante kilometer) wordt ingenomen door veenvormende ecosystemen. Bestudeerd wordt de
vegetatie, hydrologie en veenopbouw van
de zuidelijk Taigazone (57oN) tor de overgangszone bos/toendra (66oN). Met satel-

lietbeeldinterpretatie worden deze gegevens geextrapoleerd. Gasfluxen (CO. en
CHn) van de verschillende veenvorm?nde
ecosysteemtypen worden gemeten mer
gesloten kamers.

Sinks

Netto zijn alle bestudeerde ecosystemen
'sinks' voor atmosferisch koolstof. De
gemeten methaanemissies zijn laag, met
uitzondering van ondiepe plassen en venen
met stromende waterlopen. Deze laatste
hebben een relatiefklein oppervlak (5 15%). Alleen noordelijk van 63oN komt
permafrost uitgebreid voor. Ecosystemen
met permafrost op minder dan 30 cm
beneden'maaiveld' produceren vrijwel
geen veen. In ontdooide plekken is de
biomassaproductie echter zeer hoog en

Uitleg aan een groepje Siberische kinderen over
moerosgas. Op de achtergrond de eddy correlotie meetmost van de VlJ.

ming optreedt. Of er sprake is van overal
een snelle ontdooiing van de permafrost
valt derhalve nog te bezien.

wordt veel CO, uit de lucht opgenomen.
Methaanemissie is relatief groot in thermokarst depressies. In 2005 is gebleken dat
op sommige plaatsen ook nieuwe ijsvor-

het klimaat van vroeger tijden.
Dankzij zijn promotieonderzoek
moesten de theoriedn over de
wereldwijde koolstofkringloop en
zwavelcyctus worden herzien. Later
in zijn loopbaan vond Sinninghe
Damst6 dat archaea, ook wel'oerbacteri6n' genoemd, niet alleen op
extreme plaatsen voorkomen, maar
ook wijd verspreid zijn in onze
Waddenzee en de Noordzee.
Bovendien bleken de archaea net
als pLanten te groeien op kooldioxide als koolstofbron, maar nu
met een chemische energiebron in
plaats van zonlicht. Ziin ontdekking
van de anammoxbacteridn in de
zuurstofarme waterlaag in verschil-

lende oceanen, heeft grote gevolgen voor de stikstofkringloop. Deze
bacteridn zetten nametijk ammonium en nitriet om in gasvormig
stikstol dat uit de zee ontwijkt
naar de lucht, en daardoor wordt
onttrokken aan het mariene voedSelweD.

De Alfred Treibs medaiLle wordt
toegel<end aan onderzoekers met

een bewezen carriere in de organische geochemie. De winnaars zijn
pioniers op hun vakgebied en zijn
innovatieve onderzoekers die belangrijke bijdragen hebben geleverd
aan het begrip van de oorsprong en
het lot van organische materiaLen
op aarde of in het heetal. Alfred
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Treibs zelf wist rond 193o te achter
halen dat olie van biologische oorsprong is. De naar hem genoemde
medaille werd in t979 voor het
eerst toegekend, aan G.T. Phitippi.
Jaap Sinninghe Damst6 is de twintigste onderzoeker die deze prijs
krijgt en een van de weinige nietAmerikaanse winnaars.
Prof. dr. ir. Jaap Sinnighe Damst6
(Koninktijk NIOZ, Mariene Biogeochemie en Toxicologie).
E-mail: damste@nioz.nI
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Reiinie van de Stichting Geologisch Instituut Amsterdam
De reiinie wordt gehouden in de
Oosterkerk aan de Kleine Wittenburgerstraat r te Amsterdam. ledere

reiinie is overigens elk jaar op de
laatste vrijdag van november, dus
noteer dit alvast voor zoo6 en verder

Programma
Ontvangst
18.oo
Openingswoord door voorzitter Dr Jan Diederik van Wees
18.30
Instituutslezing door Dr Erik J.M. Bloem "Goud zoeken en goud
t8.45
vinden (?!) in West-Australie
Diner en borrel
19.30

u
u
u
u

De jaarlijkse minimale bijdrage be-

draagt 2o,- euro. Een hogere bijdrage
is welkom gezien de toenemende kos-

ten om deze avonden te organiseren.
De SGlA heeft een nieuw web-adres
en een nieuwe website! Op
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www.sgia.nl staat de actuele informatie over de rei.inie, een fotoimpressie van de voorgaande
borrets en er is een gastenboek.
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Sinds juni van dit jaar ben il< vertegenwoordiger voor Nederland bij
de EFG (Europese Federatie van
Geologen). Ondanks het feit dat
KNGMG toch redelijk wat aandacht
heeft besteed, was voor mij, als
gemiddeld KNGMG tid, EFG toch
een vrij onzichtbare organisatie. Nu
ik twee keer bij een vergadering
geweest ben, btijkt dat, naast een
aantal abstracte missies, er heldere
en praktische doelen en acties ziln.
Daarom een korte samenvatting
van de stand zaken. Heel kort
samengevat is het doel van de EFG
om de belangen van de geotogie
en de geoloog te behartigen op
Europees niveau.
Meer concreet betekent dit twee
zaken, (r) het zorgen dat geotogie
een rol speelt binnen "Europa" (i.e.
Europese commissie, verschillende
commissies in Brussel, andere de
"KNGMG-equivalenten" in andere
Europese landen, etc.), en (z) de
accreditatie van geologen via de
EurGeol procedure en titeL. EFG
heeft een ktein bureau in Brussel,
met een vaste stafmedewerkster,
en vrijweL continue r-z staf ondersteuning via een EU programma
(Leonardo Da Vinci programme).
Het bureau is gehuisvest in het
gebouw van de Belgische Geotogische Dienst. Vanuit het bureau
worden de dagetijkse contacten
met de EU gehandhaafd. Die
contacten bestaan uit afspraken
met medewerkers van of rondom

YWWYffiffiW%YXL\"&W%

'Reconstructing Time' in
Artis Geologisch Museum
Een tentoonstelling van Irene

Kopelman in samenwerking met
Artis Geologisch Museurn
Met scheppen vol gingen ze in
houten kisl.en: de [ossieten, uitgeweerd uit het gesteente en geconcentreerd in de dalen van rivierties,
Crinoiden, blastoiden, koraal en
ammonieten. En van alles veel,
heel vee[. Nergens op aarde waren
tot dan toe ooit zoveel fossieten
uit het Perm en Trias aangetroffen.
Voor de geoloog een waar Paradijs
Het I,aat hier over Timor, 66n van
de eilanden van de lndonesische

archipel en het tijdstip is t937. Een
expeditie vanuit het voormalig Geologisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam ging onderzoek
doen naar mineraalvoorkoms oP
Timor en naar de ontstaanswiize
van Indonesid. Maar vooral de fossielen zouden de aandacht trekken.
Al het verzamelde materiaal ging in
kisten via Batavia naar Amsterdam.
Daar volgde het uitpakken, sorteren en bestuderen. Er kwamen tientatlen holotypen uit voort: de originele beschrijving van een nieuwe
soort die nog niet eerder was
beschreven. Velen bleken van groot
betang voor de wetenschaP. Publi-

Deze fossielen vormen nog
steeds een inspiratiebron:
voor wetenschappers maar
ook voor kunstenaars. De
TimorcolLectie inspireerde
de Argentijnse kunstenares
lrene Kopelman tot het
maken van een serie tekeningen van microfossielen.
Bovendien vervaardigde zij
handgemaakte porceleinen
replica's van stukken uit de
collectie.
Beide werken zijn te zien
op de tentoonstelling
'Reconstructing Time', die
loopt tot 31 december

caties volgden.
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de Europese Commissie en Parlement. Daarnaast worden beleidsonderwerpen waarin de geowetenschappen (mogetijk) een roI speLen
gesignaleerd door het Brusselse
bureau en doorgespeeld aan
diverse werkgroepen en EFG leden.
Waarom is EFG belangrijk? De
analogie rondom Brussel die mij
het meest aanspreekt is die van
een naderend onweer, donkere
wolken aan de horlzon en gerommel in de verte. In praktiik geeft

dat dan ook drie opties: nu een
passend regenpak aanschaffen
(participeren in de ontwikkeling),
tijdens het onweer onderdak
zoeken (aansluiten bij anderen), of
niets doen, en niet verder kunnen.
Dat dit onweer komt is zeker. De
EurGeol

titel wordt door de Euro-

pese Commissie erkend, en zal oP
termijn vereist worden als je als
geoloog wil werken. Andere
beroepsgroepen (b.v. apothekers,
medici) kennen een dergeliik
systeem at. Daarnaast zijn er nu de
eerste aandeLenmarkten en financi6le autoriteiten, die de EurGeol
titeI erkennen, en eisen in zaken
waarin geologen uitspraken doen
over bedrijfsmatige zaken, zoals
oliereserves. Dit zijn o.a. de Australian Stock Exchange, Canadian
Securities Administrators, en de
South African Stock Exchange. De
verwachting is dat deze trend zich
door zal zetten, en dat de komende
jaren uiteindelijk iedereen die
rapporten aan bedrijfsleven of over-

heid levert, een EurGeol titel zal
moeten hebben. Dit omdat de gebruikers van deze rapporten (b.v.
accountantsbureaus) zich op deze
manier verzekerd (denken te) zien
van de kwaliteit. Het goede nieuws
voor KNGMG is de potentid[e leden
winst. ledereen met een EurGeol

titel moet lid worden van het
KNGMG, omdat KNGMG de formele

Nederlandse beroepsvereniging is.

"Brussel" biedt toch ook een aan-

tal mogelijkheden. In een volgend
stukje wil ik daar wat verder op in
gaan.

Tot sLot wil ik mijn voorganger
Herald Ligtenberg bedanken voor
alles wat hij bereikt heeft afgelopen jaren. Voornamelijk dankzij
hem heeft Nederland op dit

Europese agenda geworden. Herald

blijft trouwens in de

EFG

als

EU

delegate van het bestuur.
Oscnn AeerNrx

moment een gerespecteerde positie
binnen EFG. En mede dankzij hem
zijn Geohazards een punt op de

(TNO)

cuffist,55Etu
Master courses aardkunde
voor inrichting en beheer
Beheerders, ruimtetijke ptanners en
handhavers, inrichters en ontwerpers hebben vaak behoefte aan

t-

]lI
it

meer kennis van en inzicht in de
aardkundige basis van het Nederlandse landschap. Daarom zijn er dit
jaar drie Master Courses op basis
van vetdbezoeken samengesteld,
opgezet door een samenwerkingsverband tussen de onderzoekschool
ICG en Genheritape NL. De excursies
staan onder leidine van minimaal
twee specialisten.

november 2005 - Beekherstel
Brabant - o.l.v. Arjan Koomen
en Gilbert Maas (Alterra)
3

Deze dag gaat over de aardkundige

factoren waarmee bij beekherstel
rekening gehouden dient te worden. Er worden beekherstelprojecten in Noord-Brabant bezocht. Het
leerarcent liet on het bezoek aan
de Keersop en Tongelreep, beken
die op basis van wetenschappelijk
onderzoek zijn hersteld en waarvan de ingrepen worden gemonitored.

2l april

2005

- Inrichtingsproiec-

ten bij de Maashorst - o.l.v. Jan
van Mourik (UvA-IBED) en
Klaas van der Laan (SBB-NB)
Deze dag concentreert zich op verschiLlende natuurherstelprojecten

rond de Maashorst, proiecten waar
de ingrepen en ecologische streefbeetden zijn gebaseerd op het
functioneren van het aardkundis
sySIeem.
18

mei 2006 - Herstel

landschapselernenten op Texel o.l.v, Pim Jungerius en Hanneke
van den Ancker (Stichting Geo-

morfologie & Landschap) en

Albert Oost (UU)
Dit is een cursus over herstel en
reconstructie van aardkundige landschaoselementen. natuurbeheer- en
ontwikkeling van kwelder tot duin.
De maatregelen zijn gebaseerd op
onderzoek aan de ontstaansgeschiedenis. We bezoeken ook
een tot voor kort onbekend deel
van de oorspronkelijke Slufter.
Vanaf 7 september is er op de sites
van het ICG en KNAG meer informa-

tie beschikbaar over de afzonderlijke courses.
Deze bijscholing wordt georganiseerd zonder winstoogmerk. Er is
naar gestreefd de tarieven laag te
houden. Per deelnemer bedragen de
kosten € 25o,- p.p. per Master
Course inctusief vervoer en lunch.
Voor elke Master Course ontvangt u
een ICG - Geoheritage NL certificaat.
Het minimum aantal deelnemers

voor een Master Course is vijftien
personen, het maximum bedraagt
vijfentwintig.
Opgave
Telefonisch: mw. Deanna Tjin, tel:
o2o-525 7425, fax: o2o-525 1437.
Per brief: Research School lCG,
t.a.v. mw. D. Tjin, Nieuwe Achtergracht t66, Kr. B. zz6, rorS WV
AMSTERDAM.

Wat is het ICG?
Het lCG, het Interuniversitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek
is een door de KNAW erkende onderzoekschoo[, een wetenschappelijk
samenwerkingsverband van de aardkundige afdelingen van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vriie Universiteit, de
Rijksuniversiteit Groningen, de Katholieke Universiteit Leuven met de
kennisinstituten Alterra en TNO-NITG.

Wat is Geoheritage NL?
Geoheritage NL is de Nederlandse vertegenwoordiger van een samenwer-

king tussen internationale en nationale aardkundige verenigingen die zich
inzetten voor earth heritage, geoheritage en geodiversity. Aan de vergadering van het Platform Aardkundige Waarden nemen ruim dertig Nederlandse organisaties dee[. Geoheritage NL zet zich in voor het verbeteren
van kennis en aandacht voor de aardkundiee kanten van het Nederlandse
la n
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Nieuw lid

van Deelen (Boekarest)
p/a Min. van Buitenlandse Zaken
Postbus zoo6r
z5oo EB Den Haag
M.J.

drs. N. Geuijen
Kievitspad r5
3Br5 TN Amersfoort

zR Soehoo I enc

zotz PS

Discovery Bay, Lantau
Hong Kong

Haarlem

Adres gezocht
S.R.K. Vos

drs. F.S. Busschers

Diamantweg zz Co4
38rl GL Amersfoort

TNO-NITG Afdeting Gl

dr. M.A. Hollanders
Shell Exploration & Production Co.
zoo N. Dairy Ashford, Off.5t76

K.P. Volleberg

Warande 22 ko83
37o5 78 Zeist

Houston,

fx

77019

USA

dr. Jolante van Wijk
IGPP Scripps Institution
of 0ceanography
University of California, San Diego

iolla

drs. E. Tiktak

Kleine Houtweg 16r

prof. dr. C.W. Drooger

drs. M. Hi.ima
Plesmanlaan 64
3555 AR Utrecht

La

drs. F. Wijkhuizen

drs. N. Holleman
Maria Rutgersstaat

z6t WV Detft

Postbus Boo15
35o8 TA Utrecht
B. Schlosser
Uilenstede 2oo-739o
1183 AP Amstelveen

27

3r4r XR Maassluis

"::u

CA 92093-c-225

USA

E. Kooijman

Adreswijziging

Laan van Vo[[enhove rz93
37o6 ER Zeist

E.A. Brasser

drs. M.E. Vonk

Heiligeweg 45
r56r DE Krommenie

3402 DR llsselstein

Ruimtevaartbaan 58

drs. N.Y.M. Bourgonjen
Burg. Van der Voort van ZijPlaan

7

357r VR Utrecht

Examen
Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor

Boris Webbers
tt Melaniaweg 93
ro33 ST Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

.1. Jansen (29-n'-roor,
l.A. Wassenbur g (29-9-zoo5)
l. Zoethout (29'9-zoo5)

L. Bannink Gr-B-zoos)
F. Eizinga (3r-8-zoo5)
C. Kleyn (3r-8-zoo5)
N. Koele (3r-8-zoo5)
l. Lubbers (zr-9-zoo5)
C. Ottenhof (zr-9-zoo5)

L.P. lonkers (29-9-zoo5)

u. n Vvms

der Land (29-9-zoo5)

20 nouernbev 2485

noaetnbe't'2885

Jaarlijks Symposium van de Vening
Meinesz School voor Geodynamica
te Utrecht. Meer informatie t.z.t op
u

A.D. van der Biemen (zg-g-zoos)

l.M Groen (zg-g-zoos)

C. van

http ://www. geo.

Doctotaal

S.P Ddpp (29-9-zoo5)

Master

9

Noordeinde r3o

g/

Nederlandse Geotogische Vereni-

ging bij het NITG: het Belgische
Kalloo in de schijnwerPers.
www. geo logischeveren igin

g. n I

KNGMG: www.kngmg.nl

: http://urww'nka

m.n

12 nrsaetnber 2005
Landetijke ammonietendag in
Natura Docet te DenekamP. Zie
pagina 415 van deze nieuwsbrief.

25 naaeznber 2045

Nederla ndse Krin g Aa rdse Materialen

Rei.inie Stichting Geologisch Instituut Amsterdam. Zie Pagina 14 van

12-1.3 noaewrber 2405
Najaarsexcursie Sedimentologische
Kring naar Betgi6. Zie Pagina 415
van deze nieuwsbrief.

2 decernbev 2005

Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
n genieurs-Geologische K rin g: http://www.in geo.n l/
GAIA: wwwz.vrouwen./gaia/
Nedertandse Krin g Aardse Materiaten : http ://www.n kam'n U
Palynologische Kring: http://sheba.geo.vu/- palkring
Geochemische Krin g: http://www.kncv.n [/website/n l/page3r3.asp?color-3
Paleobiologische Kring: http://www.bio.uu.nt/- palaeo/Paleobiologie/index.htm
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in Technical Geoscience

1.6

nooenzbev 2A$5

NKAM najaarssymposium'Mineralogie van ertsen en slakken', TU Delft,

; inlichtingen: t.nijland@
bouw.tno.nl, tel: o6- 53 448387.
Delft

deze nieuwsbrief.

Jaarvergadering Sedimentologische
Kring. Zie pagina 415 van deze
nieuwsbrief.
7

januari

2{}$6

Algemene reUnie voor alle Utrechtse
oud-studenten Aardwetenschappen,
studierichtin gen geochemie, geofirsica en geologie. Meer informatie oP
http ://www. geo. u u.n /u gv6o

1.7-18 n.ouetmber 2405
Reuvensdagen, het jaarliiks archeologisch congres dat de Stichting voor de
Nederlandse Archeologie dit jaar voor
de 35e maal organiseert. Het congres
vindt plaats in Niimegen, in het kader
van haar zooo-jarig iubileum.

22

febvuari 2407

Tweede Vlaams - Nedertandse
Natuursteendag, TN0, Utrecht.
Info: www.tno.n[/natuursteendag

I

I

http://www.ctg.tudelft .nt
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.weksite.nVbsc/bodem-waterjekst'html

Nederlandse Geotogische Vereniging: www'geologischevereniging.nl
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geotogischeverenigin g.n I
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.nc[-[umdat.nl

