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Tsunamiwaarschuwingssysteem in de Indische Oceaan

Bron: Unosat

Een windgolf is na tien seconden weer weg.
De tsunami duurde 20 tot 30 minuten
Tweede Kerstdag 2004 raasde er, na
de aardbeving bij Aceh, de noordelijke punt van Sumatra, een tsunami
over de Indische Oceaan met een
kracht en een verwoesting die in dit
deel van de wereld zijn weerga niet
kent. De Pacifische Oceaan stond al
bekend om zijn tsunami-risico en
kent een ‘Early Warning System’,
dat kort na de Tweede Wereldoorlog
in werking is getreden. Voor de
Indische Oceaan wordt nu onderzoek
gedaan naar het opzetten van een
waarschuwingssysteem.

Banda Aceh na de tsunami, de lijn geeft de oorspronkelijke kustlijn aan

De Sumatra-aardbeving vond plaats
langs de subductiezone die west van de
Indonesische eilandenboog loopt, waar
de Australische plaat in het zuiden en
de Indische plaat in het westen onder
de Aziatische plaat schuiven. De aardbeving begon op de grens tussen de
Australische en de Indonesische plaat,
op zee waar het water duizend meter
diep is. In eerste instantie vond er
beweging plaats over een afstand van
ruim 500 kilometer tot aan het plaatcontact tussen de Australische en de
Indische plaat. Daar heeft de beweging
zich, met een kleine pauze die nodig
was om ´de sprong´ tussen beide platen
te nemen, voortgezet in meer noordelijke richting over een afstand van nog
eens meer dan 500 kilometer.

Snel en groot
De hele aardbeving duurde acht tot tien
minuten en heeft een gebied in beweging gebracht van 1200 bij 400 kilometer. De verticale uitwijking van de aardkorst was maximaal vier meter. Die

beweging heeft een tsunami tot gevolg
gehad met een golfhoogte tot plaatselijk
vijf meter, een golflengte van 400 kilometer (de breedte van het aardbevingsgebied) en een voortplantingssnelheid
van 100 tot 200 meter per seconde.
Onvoorstelbare getallen. De faculteit
Civiele Techniek en Geowetenschappen
van de TU-Delft doet, in samenwerking
met het Alfred Wegener Instituut (AWI)
in Bremen, onderzoek aan de tsunami
om tot een waarschuwingssysteem te
komen voor de Indische Oceaan.
Ir. Robert Jan Labeur van Civiele Techniek houdt zich bezig met modelleren:
“Het is bij een tsunami erg belangrijk
wat de tijd- en lengteschaal is waarbinnen de aardbeving zich heeft afgespeeld.
Dat bepaalt hoe je de tsunami moet
modelleren. Als een aardbevingsgebied
erg groot is èn de beweging gaat heel
snel, dan wordt de waterkolom recht
boven de aardbeving zo snel omhooggestuwd dat het water niet de tijd krijgt om
al tijdens de beving weg te stromen naar
de zijkanten. Je gebruikt dan een model

waarbij de uitwijking van het zeewater
gelijktijdig is met èn even groot is als die
van de zeebodem. De Sumatra-tsunami
is daar een voorbeeld van.”
“Het is een andere situatie,” legt Labeur
verder uit, “als de zeebodem langzaam
omhoog komt. Van belang is de tijdschaal van de aardbeving ten opzichte
van de tijd die een golf nodig heeft om
het aardbevingsgebied te passeren. De
waterkolom wordt dan langzaam omhooggeduwd, zodat de golfbeweging van
het zeeoppervlak al aan het afvloeien is,
terwijl de zeebodem nog aan het bewegen is. Dat is een totaal andere gebeurtenis die anders gemodelleerd moet
worden. Het zeeoppervlak heeft hier een
andere vorm dan die van de beweging
van de zeebodem. Die tijd- en lengteschaaleffecten zijn erg belangrijk.”

New York
Het klassieke voorbeeld van het ‘snel’
modelleren van een ‘langzame’ zeebolees verder op pagina 2

Vervolg van pagina 1

dembeweging is de tsunami die
zou ontstaan als de vulkaan de
Cumbre Vieja op La Palma
(Canarische Eilanden) bij een
uitbarsting zou ontploffen,
waardoor een deel van de kegel
de oceaan in verdwijnt. New
York zou geconfronteerd
worden met een vloedgolf van
zo’n 50 meter hoog. De
vulkaan zal echter zo langzaam
in zee glijden, dat de vloedgolf
die ontstaat omdat de zeebodem van vorm verandert, zich
al zal verspreiden terwijl de
beweging nog aan de gang is
(onderzoek van prof. Van
Nieuwenhuis en Janneke
Baarlo, TU-Delft). De tsunami
zal dus bij lange na niet de
hoogte halen die mogelijk is bij
een snelle aardbeving zoals die
bij Sumatra. In het geval van
La Palma schat Labeur bij
New York een golf van een
halve tot een meter hoog, bij
Portugal een vloedgolf van
twee meter hoog en aan de
Afrikaanse kust één van drie

meter hoog ‘dit zijn voorlopige
getallen’. Gevaarlijk genoeg,
maar niet de tientallen meters
die de publiciteit hebben
gehaald.
Een ander opvallend verschil
tussen grote, snelle aardbevingen en de meer lokale en trage
bodembewegingen is het gebied dat aangetast wordt en
daarmee de golflengte van de
tsunami. “De Sumatra-aardbeving heeft een gebied van 400
kilometer breed beïnvloed. Die
breedte bepaalt de golflengte
van de tsunami, in dit geval
400 kilometer dus. Dat heeft
deze aardbeving ook zo erg
gemaakt. De golf duurde 20
tot 30 minuten. Een windgolf
is na 10 seconden weer weg.
Een vulkaan die ontploft zal
een vloedgolf veroorzaken met
een golflengte die gelijk is aan
de breedte van de vulkaan, zeg
in de orde van een kilometer.”

2-D of 3-D
Is een aardbeving groot en

Bathymetrie van de Indische Oceaan

snel, dan mag er in het model
vanuit gegaan worden dat de
waterkolom van bodem tot
zeeoppervlak dezelfde stroomsnelheid en dezelfde stroomrichting heeft. De beweging is
zo snel, dat de waterkolom als
een geheel beweegt. Dat maakt

het mogelijk om van een driedimensionale gebeurtenis een
tweedimensionaal model te
maken. Deze vereenvoudiging,
zowel rekentechnisch als conceptueel, mag toegepast worden als de golflengte van de
tsunami minimaal twintig keer
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groter is dan de waterdiepte.
De Sumatra-tsunami met zijn
golflengte van 400 kilometer
en een waterdiepte in de Indische Oceaan tussen de één en
de vier kilometer past ruim
binnen deze grenzen. Is een
aardbevingsgebied klein ten
opzichte van de waterdiepte –
zoals bij de Krakatau of in de
toekomst bij La Palma – dan
mag dit niet.
Voor het model van de tsunami
is een rooster gebruikt dat geen
vaste maat heeft, maar naar
wens fijnmazig of juist grof gemaakt is. Labeur: “Je kunt een
rooster maken dat alleen maar
uit gelijke vakken bestaat. Dat
is rekentechnisch simpel, maar
je mist de mogelijkheid om in
te spelen op complexe geometrieën. Wij werken met een
netwerk van driehoeken van
verschillende groottes. Moeilijke plekken, de Andaman
eilanden bijvoorbeeld, ingewikkelde kustvormen of een moeilijke bathymetrie, zijn zo nauwkeuriger te modelleren. Midden
op de Indische Oceaan hebben
we een grover rooster gebruikt.
Maar een gedifferentieerd rooster kost wel meer rekentijd.

Satellieten
Meetstations over de hele wereld registreerden binnen
enkele minuten de aardbeving
bij Sumatra. Het net van GPSstations in het Verre Oosten
gaf informatie over de verplaatsingen die opgetreden waren.

De voortplanting van de tsunami over de Indische Oceaan
werd geregistreerd door twee
satellieten die enkele uren na
elkaar over het gebied vlogen.
Bovendien is deze tsunami ook
gedocumenteerd op video en
met foto’s. Al deze gegevens
zijn, samen met de kennis over
kustlijnen en de bathymetrie
van de Indische Oceaan, gebruikt om het model op te stellen en te verifiëren.
“De bathymetrie speelt een belangrijke rol in de manier
waarop een tsunami zich voortplant,” legt Labeur uit. “Ook
in de diepzee. Een tsunami kan
afbuigen op een onderzeese
rug, een tsunami kan ook als
het ware niet los kunnen
komen van een rug, net als
licht in een glasvezelkabel.
Midden op de Indische Oceaan loopt een rug. De tsunami
is boven die richel blijven hangen, mee met de rug om Afrika
gebogen en bij Zuid-Amerika
terecht gekomen. Een tsunami
kan ook afbuigen op een ondiepte. Dat is bij Phuket gebeurd. Phuket ligt op een
schiereiland. De dieptelijnen in
de oceaan buigen mee met de
kustvorm. De tsunami boog
vanuit het noorden en vanuit
het zuiden naar het schiereiland toe. En precies op deze
plek kwamen het maximum
van de tsunami vanuit het
zuiden en het maximum van
het noorden tegelijk aan.”

Driehoeksrooster van het model. De maat van de driehoek is variabel

Drie maanden
Met alle beschikbare informatie is het goed gelukt om de
grootschalige fenomenen van
de tsunami te modelleren. Er
zijn echter veel meer details
nodig – met name van de kustlijn en de bathymetrie – om
meer in detail te kunnen modelleren. En dat is absoluut
noodzakelijk om een waarschuwingssysteem op te zetten.
Civiele Techniek werkt hier
samen met het AWI in Bremen. Het risico van een tsunami wordt in dit onderzoek van
twee kanten aangepakt. Er
wordt ten eerste gewerkt aan
een systeem dat zo goed mogelijk het risico op een tsunami

kan inschatten na een aardbeving. Maar ook wordt er
onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstige aardbevingen
in dit gebied en hun tsunamirisico. Zo is het mogelijk om al
van te voren in te schatten
welke soorten aardbevingen op
welke plekken de grootste risico’s in zich hebben.
Labeur: “Het is belangrijk om
vast te stellen welke plekken
extra kwetsbaar zijn en waar er
langs de kust juist minder risico’s zijn. Het ene deel is bij
deze tsunami bijvoorbeeld veel
harder getroffen dan de
andere. Is dat een structureel
gegeven, dan kun je mensen
naar een veilige baai sturen.
Maar het kan ook toeval geweest zijn, zodat de volgende
keer die baai juist de klappen
krijgt. Gevoeligheidsonderzoek
is belangrijk. Hoe reageert zo’n
golf op een kustlijn. Hoe verloopt een overstroming en wat
voor invloed heeft bebouwing.
Moet ik iedere sloot, brug en
huis in een model stoppen. Je
bent constant aan het afwegen
hoe gedetailleerd je de fysica
meeneemt en wat nog haalbaar
is om in zo’n waarschuwingssysteem te stoppen.”
Aukjen Nauta

Model van een tsunami bij La Palma
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NWO

VAN DE VOORZITTER
De Anatomische Les en NAC 8
De Anatomische Les: een
bekend schilderij van Rembrandt uit 1632. Professor
Tulp legt aan zijn studenten
de elementaria van het menselijk lichaam uit. “Kijk,
mijne heren, dit zijn de spieren, hier zit de slokdarm, die
aansluiting geeft op de maag
en dit gevaarte noemen we de
lever. Hoe het allemaal werkt
weten we niet, maar prent het
goed in uw hoofd en teken het
na”. In die oertijd van het
grote onderzoeken, de zeventiende eeuw, begonnen de
natuurhistorische verzamelingen, de herbaria en de rariteitenkabinetten op te bloeien.
De archeologie zocht oude
schatten om tentoon te kunnen stellen. Ontdekken, verzamelen, pronken, beschrijven, en een beetje verklaren.
Zo begon ooit ook de geologie.
Stenen kregen namen. Trots
werden er fossielen tentoongesteld. Met aarzeling werden
de eerste verbanden gelegd.
Daarna kwamen de grote
debatten over catastrofes,
evolutie, ouderdom van de
aarde, dekbladen en ijstijden,
controverses die veelal “in het
veld” werden uitgevochten.
Karteren, waarnemen dus en
beschrijven, dat was hoofdzaak. Althans tot en met mijn
studietijd. “De bergen op, de
dalen in” was het motto en,
zoals mijn jaargenoot drs K.
graag opmerkt, “De kwaliteit
van je scriptie hing grotendeels af van de omvang van je
kuitspieren”.
Inmiddels hebben vakken als
biologie en geneeskunde het
grove ontdekkingswerk grotendeels achter zich gelaten
en zich met animo op de
DNA, genetische manipulatie
en de meest verfijnde biochemie gestort. De archeoloog
bestudeert vaker stuifmeel
dan oude munten. Men
onderzoekt de natuur intenser, meer in detail en met
andere vraagstellingen.
Ook de geologie heeft aan die
universele trend meegedaan.
Het grote karteerwerk is gedaan. De gebergteketens zijn
in kaart gebracht, de contouren van de aardschollen zijn
redelijk bekend, de ouderdom
van de aarde staat binnen

nauwe grenzen vast en de
evolutie is geen serieus punt
van discussie meer. Nu gaat
men andere vragen stellen en
nieuwe dimensies onderzoeken, verbanden leggen die
vroeger nauwelijks ter sprake
kwamen. De hulpmiddelen
hierbij zijn niet meer bergschoenen, hamer, rugzak en
kuitspieren, maar uiterst verfijnde topografische metingen
met satellieten, isotopen die
veel verklikken van de vroegere temperatuur op aarde,
subtiele chemische analyses,
modellering. Tegelijkertijd
speelt de maatschappelijke
relevantie een veel grotere
rol, getuige de grote nadruk
op Kwartairgeologie, fysische
geografie en klimaat.
Het achtste Nederlands Aardwetenschappelijk Congres
(NAC8), gehouden 24 en 25
april in Veldhoven – voortreffelijk georganiseerd en uiterst
interessant – toonde deze
trend erg duidelijk. Er waren
8 plenaire sessies, 54 parallel
sessies en 176 posters, maar ik
zag tijdens mijn eenzame omzwervingen geen enkele geologische kaart of sectie, geen
enkele diepe boring, maar wel
een overvloed aan landschapanalyse, paleo-temperatuur,
klimaat, modellering, geochemie en microstratigrafie. Het
woord geologie werd nauwelijks gehoord.
De gemiddelde leeftijd van de
250 aanwezigen schatte ik op
35 jaar, maar de generatiekloof was niet alleen duidelijk
door de leeftijd van de deelnemers. Meer nog door de
methodes en doelstellingen
van het huidige aardkundig
onderzoek, vergeleken met
die van enkele decennia geleden. Ik constateer dit overigens zonder treurnis.
De vraag die ik mijzelf en
alle KNGMG-leden stel is
de volgende: is het 94 jaar
oude KNGMG zich voldoende
bewust van deze ommezwaai,
of zijn we diep in ons hart
nog steeds ouderwetse veldgeologen?

Landgebruik in kaart
gebracht
(NWO Onderzoeksberichten
29 mei 2006)
NWO-onderzoeker Koen Overmars
heeft een combinatie van analysemethoden gebruikt om tot een
groter inzicht in landgebruikveranderingen in San Mariano op de
Filippijnen te komen. De inventarisatie van de veranderingen in het
toekomstige landgebruik kan
worden gebruikt om de ecologische
functies van het landschap, zoals
biodiversiteit, te analyseren en
beleidsmaatregelen voor natuurbehoud te evalueren. Koen Overmars
promoveerde op 19 juni aan de
Universiteit van Leiden.
Overmars wilde methoden ontwikkelen om de factoren die belangrijk
zijn in het landgebruiksysteem te
identificeren en te integreren. Daarmee kan hij het complexe landgebruiksysteem beschrijven en
modelleren. Veranderingen in landgebruik hebben grote gevolgen
voor het mondiale milieu doordat
ze bijvoorbeeld het klimaat en
ecosysteemfuncties beïnvloeden.
Niet alle regio’s in de wereld zijn in
dezelfde mate beïnvloed door landgebruikverandering. In de Filippij-

nen is in de afgelopen eeuw een
groot gedeelte van het land ontbost door intensieve, commerciële
houtkap en uitbreiding van de
landbouw.
Het onderzoek is gedaan in een
deel van San Mariano, gelegen in
het noordoosten van de Filippijnen.
Daar is een gebied van 48.000 ha
groot veranderd van dunbevolkt,
bebost gebied naar een terrein met
intensieve rijst- en maïslandbouw
en 4000 gezinnen erop. De grootschalige commerciële boskap is
ondertussen gestopt. Uitbreiding
van het landbouwgebied en kleinschalige (illegale) boskap zijn nu
de belangrijkste veranderingen in
landgebruik.

Combinatie van methoden
Het grotere inzicht in het landgebruiksysteem in San Mariano is het
gevolg van een combinatie van
analysemethoden. Kwalitatieve
informatie is gebruikt om landgebruikprocessen in het gebied te
beschrijven. Kwantitatieve gegevens zijn gebruikt om het landgebruiksysteem te analyseren op het
huishoudniveau en op een ruimtelijke manier. Zowel deductieve en
inductieve onderzoeksmethoden
zijn gebruikt. Het gebruiken van
deze verschillende methodes is een

RECTIFICATIE
Excursie Oman Mountains 2 tot 9 februari 2007
De geologische excursie van het KNGMG naar de Oman Mountains zal
plaatsvinden van 2 tot 9 februari 2007, en niet, zoals in Nieuwsbrief nr 3
stond, van 2 tot 7 februari.
Een uitgebreide beschrijving van deze excursie is te vinden op pagina 8
en 9 van Nieuwsbrief 3.

PAC
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bruikbare benadering om ontwikkeling van methodologische theorie
te stimuleren.
Sommige wetenschappers betogen
dat de tijd rijp is voor een alles
overbruggende theorie van landgebruikverandering. Het is twijfelachtig of het mogelijk is om een theorie te vinden die acceptabel is voor
alles disciplines die betrokken zijn
bij dit soort onderzoek. Een allesomvattende landgebruiktheorie is
nog ver weg. Overmars denkt dat
het momenteel productiever is om
theorieën te ontwikkelen voor
delen van het systeem.
Informatie: ir. Koen Overmars, Institute of Environmental Sciences,
Universiteit Leiden en Environmen-

tal Sciences Department, Wageningen Universiteit, tel: 0317-485 611;
e-mail: koen.overmars@wur.nl
Promotoren: prof. dr. ir. W.T de
Groot (UL), prof. dr. ir. A. Veldkamp
(WUR)
Co-promotor: dr. ir. P.H. Verburg
(WUR)

Persconferentie:
Start dodo-expeditie
(NWO Onderzoeksberichten
18 mei 2006)
Vorig jaar oktober vonden Kenneth
Rijsdijk (Naturalis, TNO) en Frans
Bunnik (TNO) in Mauritius een
massagraf met botten van dodo’s,
schildpadden en andere uitgestorven dieren. Dit was een onver-

wachte en unieke vondst, en er
was slechts kort tijd voor een voorstudie. Op 23 mei, tijdens Bessensap (dé jaarlijkse ontmoeting van
wetenschap met pers in Nemo, het
Amsterdamse museum aan het IJ)
hebben de onderzoekers hun plannen toegelicht.
De voorstudie bleek zo veelbelovend dat Rijsdijk en Bunnik besloten in de zomer van 2006 terug te
keren met een internationaal multidisciplinair opgravingsteam (met
o.a. archeologen, paleontologen,
sedimentologen, palynologen
afkomstig van 15 instituten) voor
nader onderzoek. Doel is om de
oorspronkelijke leefwereld van de
dodo te reconstrueren en na te
gaan wat nu de oorzaken zijn van

de ondergang van de dodo en zijn
ecosysteem.
Projectleider Kenneth Rijsdijk heeft
gesproken over de opzet en reikwijdte van de expeditie, Frans
Bunnik (palynoloog) en Pieter
Floore (archeoloog) vertelden over
hun onderzoek. De expeditie is op
2 juni vertrokken naar Mauritius.

de meer exclusieve gesteentes
zoals pikriet, serpentiniet, gabbro,
Muschelkalk en vele andere.
Het boek is schitterend uitgegeven
en zeer rijk geïllustreerd met in
totaal 166 afbeeldingen, waaronder
veel foto’s in kleur, grafieken, tekeningen en stadskaartjes, die de
lezer de weg wijzen langs bezienswaardige natuursteen.
Zelf heb ik, met mijn vrouw als
alerte en zeer geïnteresseerde leek,
het hoofdstuk Den Haag ‘gelopen’.
Het klopte allemaal perfect. Eigenlijk
schaamde ik me een beetje dat ik
vroeger achteloos langs allerlei
natuursteen heb gelopen zonder het
zelfs maar op te merken. Eenmaal
op het thema geattendeerd besef ik
dat er in onze steden veel natuursteen kosteloos te bezichtigen is.
Ik kan deze jubileum uitgave van harte aanbevelen. En als u tijdens het
boodschappen doen af en toe indruk
wilt maken door te kunnen zeggen:
“kijk eens, Bep, wat een fantastische
larvikiet daar in die gevel”, is dit
boekje een absolute must.

een nieuw lokmiddel op de markt:
Maastrichter steen.
TNO heeft in samenwerking met
het Natuurhistorisch Museum Maastricht zeer recentelijk een schitterende folder uitgebracht onder die
titel en daarmee kan iedere geïnteresseerde een wandeling langs
natuursteen in de binnenstad van
Maastricht maken. Het mooie
traject van 1,5 km, onderverdeeld
in 18 stukjes, is schitterend geïllustreerd en helder beschreven in een
compacte folder, waarin ook algemeenheden, zoals de geologische
tijdschaal en de ondergrondse
mergelwinning staan uitgelegd.
Maastricht betrok door de eeuwen
heen zijn bouwsteen uit de nabije
omgeving, dus veel Carboonkalk,
Boven-Devoon psammieten en
Boven-Krijt kalken en mergels;
slechts bij uitzondering een
granietkeitje. Fossielen krijgen ruim
de aandacht.
Een zeer aanbevelenswaardige
folder voor een ieder die alleen, of
met kinderen en kindskinderen,
Maastricht gaat bezoeken. De
folder is af te halen bij de VVV en
het Natuurhistorisch Museum en
kost een hele Euro. Die is het meer
dan waard.

Informatie: dr. Kenneth F. Rijsdijk,
TNO B&O - Geological Survey of
the Netherlands, tel: 030-2564569;
e-mail: kenneth.rijsdijk@tno.nl, of
Michael van der Meer, NWO,
tel: 070-3440706; email:
meerm@nwo.nl

BOEKBESPREKINGEN
De geologische stad - steeds
natuursteen, Jan Verhofstad en
Jan van den Koppel
ISBN-10: 90-806769-3-4,
Prijs € 17,95
Het boek is te bestellen via de NGV
(www.geologischevereniging.nl). Op
deze site staan ook de boekhandels vermeld die het boek kunnen
bestellen.
De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) bestaat 60 jaar en
heeft, om dat luister bij te zetten,
een boekje gepubliceerd: De geologische stad. Het biedt de lezer een
rondgang langs de natuursteen van
twaalf Nederlandse steden, waaronder zeven provincie hoofdsteden.
Het boek bestaat uit drie delen: (i)
een algemene inleiding in de petrologie, met beschrijvingen van het
ontstaan en de uiteindelijke verschijningsvormen van de verschillende gesteentes, (ii) een rondleiding langs een selectie van, in de
steden gebruikte, natuursteen en
(iii) een viertal korte algemene
beschouwingen.
De auteurs hebben een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen.
Voor het inleidende hoofdstuk,
‘Petrologie in 80 bladzijden’, moest
positie gekozen worden tussen te
ingewikkeld en te kinderlijk; het
tweede hoofdstuk moest een zinvolle
selectie bieden uit een groot aantal
voorbeelden van natuursteen in de
twaalf uitgekozen steden. Hoewel er

op beide punten uiteraard ruimte is
voor enig gekibbel, ben ik van
mening dat de auteurs verstandig
gebruik hebben gemaakt van de
250 beschikbare bladzijden van deze
pocketuitgave. Het boekje is weliswaar voor de volslagen leek waarschijnlijk iets te moeilijk, en voor de
specialist misschien wel erg basaal,
maar dat is mijns inziens niet te vermijden. Bij de selectie van de voorbeelden hebben de auteurs verscheidenheid als leidraad gekozen. Zo
komen dus niet alleen de meerderheden Carboonkalksteen en Bentheimer zandsteen aan bod, maar ook

Peter de Ruiter

Maastrichter steen
Er zijn allerlei motieven te bedenken om Maastricht te bezoeken:
een internationale conferentie, een
cultuur happening, een Mosasaurus, een Limburgse vlaai of de
Maatrichter Staar. Maar nu is er

kngmg | alw | ktfg |nieuwsbrief juni 2006 | 5

Peter de Ruiter

NEDERLANDS AARDWETENSCHAPPELIJK CONGRES (NAC) 8

De nieuwe en succesvolle
opzet van NAC8

Word of welcome

Op 24 en 25 april is dit jaar voor
de achtste keer het Nederlands
Aardwetenschappelijk Congres georganiseerd. Met deze editie is een
aantal vernieuwingen doorgevoerd.
NWO-ALW en KNGMG hadden de
organisatie uitbesteed aan het
onderzoeksveld.
Het Darwin Centrum voor Biogeologie heeft NAC8 samen met ISES
georganiseerd. NWO en KNGMG
bleven wel zorg dragen voor de
financiering van het congres. Bij de

Earth Sciences – or Geosciences
– is very international in scope:
many research topics address
truly global problems and
research areas are widespread.
As a result earth scientists are
used to communicate with
colleagues in an international
context. As part of this communication, presentation of research
results at international conferences and symposia is considered
to be important.

samenstelling van de programmacommissie is er naar gestreefd dat
alle universiteiten en instituten vertegenwoordigd waren, met als doel
om zo breed mogelijk deelname
aan het NAC mogelijk te maken.
Ook inhoudelijk was er een aantal
wijzigingen: er was meer aandacht
voor posters door op beide dagen
volwaardige postersessies te organiseren. Hierdoor waren er wel
minder sprekers. Ook was er de
eerste congresdag de gelegenheid
voor onderzoeksscholen en instituten om hun onderzoek in volle
breedte in een parallelle sessie te
presenteren. Tijdens de tweede dag
waren de parallelle sessies thematisch ingedeeld.
De nieuwe opzet is een succes
gebleken, hoewel niet alle aardwetenschappelijke groepen even sterk
vertegenwoordigd waren. De
programmacommissie kreeg 210
abstracts opgestuurd en het NAC
werd uiteindelijk bezocht door
ongeveer 300 onderzoekers. NAC8
zal binnenkort geëvalueerd worden.
Michael van der Meer, NWO-ALW

Prof. Dr. Rinus Wortel, UU, Chairman NAC8

The “Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC)” – number 8
in a series which started in 1992 –
is primarily a meeting for earth
scientists working in the Netherlands. In spite of the international
nature of the science, a national
meeting once every two years serves several purposes: it provides
an overview of present-day activity
in our fields of science within the
Netherlands and it promotes personal contacts among fellow scientists, in particular Ph.D. students

NJG-Prijs voor beste artikel 2004

and post-docs. Also for those not
directly working in earth sciences,
but with a close affiliation with
earth sciences, it provides an
important opportunity to obtain
information on active research,
current progress, and plans for
future projects.
As such, it is our firm belief that a
meeting like the NAC should not
focus on one or two selected
themes, but – instead – should be
a forum for all contributions in our
science. Only then it functions in
filling a niche in the wide spectrum
of international conferences and
symposia. Therefore, this year’s
NAC is an open meeting, where all
sub-disciplines of earth sciences
are equally welcome. It is encouraging to notice that so far this
approach has resulted in a very
significant increase of the number
of abstracts submitted.
The meeting’s programme reflects
the importance of not only oral
presentations, but also poster presentations. Internationally, poster
sessions are gradually receiving the
appreciation they deserve. We
hope that this trend will become
apparent at this year’s NAC as well.
On behalf of the programme
committee, I wish you a
stimulating and pleasant meeting!

Oscar Abbink (links) van TNO, krijgt de prijs uitgereikt door Wim Hoek (UU)
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Wim van Westrenen krijgt Vening Meineszprijs
De petroloog Wim van Westrenen van de
afdeling Petrologie van de Vrije Universiteit
van Amsterdam heeft tijdens NAC8 de Vening
Meineszprijs in ontvangst mogen nemen. Olaf
Schuiling, emeritus hoogleraar Geochemie
van de Universiteit Utrecht, bood hem de
prijs aan met de volgende toespraak.

The committee that had to come up with a
nomination for this year’s Vening Meineszprijs had a pleasant and easy job. There
were several very good candidates, and we
would have felt comfortable with any of
them. Yet, the committee was unanimous
in its choice of Wim van Westrenen, and as
chairman of the committee, as well as first
recipient of this price back in 1965, I am
happy and honoured to award you this
price.

Career
Willem (Wim) van Westrenen graduated
at the University of Utrecht in 1996 with
an M.Sc. in geochemistry (cum laude). He
planned his subsequent career with great
care, successfully applying to work in three
of the most highly respected high-pressure
experimental petrology labs in the world.
From 1996 to 2005, he worked in Bristol,
where he obtained his Ph.D., at the Geophysical lab in Washington DC and at the
ETH, the Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich.
From January 1, 2005, he works at the
Petrology department of the VU Amsterdam. He received many grants for his
work: from the VSB Bank, Marie Curie
Fellowships and the Carnegie Post
Doctoral Fellowship. Since returning to
the Netherlands, he remains in active
collaboration with all of the above groups;
he sets up collaboration with colleagues
from Amsterdam, Utrecht and Jerusalem.
And he ís looking for his first Ph.D.
student at the moment.
In past years, he made successful applications for funding to the National Science
Foundation, NSF, NWO, the British
Council and the Bayerisches Geoinstitut.
Wim plans to invest the money from the
Vening Meineszprijs to help fit out the
new high-pressure lab he is establishing at
the VU. I have been more selfish when I
received the award and I suggest that Wim
will partly follow my example: I have spent
the prize to go, for several years, in full
freedom to any earth science conference.

Wim van Westrenen (links) ontvangt de prijs van Olaf Schuiling

I liked to go and it has certainly helped me
to broaden my view and keep in touch with
my fellow scientists all over the world.

Scientific interests
A notable aspect of his research has been
the combination of high-pressure experiments with the development of theoretical
models. He developed the first-ever
thermodynamic predictive model for the
distribution of trace-elements between
the mineral garnet and silicate melt. This
work combined experimental approaches
with computer simulation and thermodynamic theory to quantify the energetics
of atomic-scale processes that control the
incorporation of elements into the garnet
structure. His publications on this subject
are widely cited and his model is used by
many geochemists who study melting of
the mantle.
Wim is widely recognised for his development of accurate and novel experimental
and analytical techniques. This was apparent in his leading role in the resolution of
the long-standing debate as to the presence
of heat-producing potassium in the Earth’s
core.
This work has revolutionised ideas among
planetary scientists about the influence
of radioactive heat on planetary core evolution. The relevance of the work is that
we can now better understand the development and evolution of the magnetic
dynamo within the Earth’s core, which
ultimately protects all living organisms
from harmful cosmic radiation.

I was recently in Honolulu in a workshop
concerning heat sources in the core, where
I met Professor Murty, who co-authored
that paper with Wim. He was full of praise
for his work, and said that it would have
come to nothing if Wim hadn’t shown so
much experimental skill and perseverance.
If you permit me, I will briefly switch to
Dutch.
“Natuurlijk kun je aan Wim goed horen dat
hij uit Den Haag komt, en ik kan me heel
goed voorstellen dat hij een beetje geprikkeld
wordt als men daar aan zou twijfelen. Misschien dat hij in Limburg, waar hij naar verhuisde toen hij twee was, nog een klein extra
accentje heeft opgepikt, maar je moet toch echt
goed luisteren om dat er uit te halen.”
It is not clear what happened to Wim at
Utrecht, but since he left, Wim has avoided field work and actual rocks. Wherever
possible he fabricates synthetic samples.
He may argue that this is simply to avoid
all the complications caused by geological
complexity, but one wonders what Utrecht
does to its students to put them off field
work.
As far as rocks are concerned, you are of
the ‘do it yourself’ type: you make your
own rocks. Even so, don’t forget that the
earth consists of real rocks, real minerals,
and always realize that they are the source
of inspiration to earth scientists, so don’t
forget them altogether.
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HET VOETLICHT
Escherprijs voor Femke Davids luminescentieonderzoek

Rör: een pvc buis in het Zweeds. Reur? Reueur?? Oh:
Femke Davids, afgestudeerd fysische
geografe aan de Universiteit Utrecht,
heeft de Escherprijs gekregen voor de
beste doctoraalscriptie van 2005. Zij
heeft haar prijs tijdens het Nederlands
Aardwetenschappelijk Congres – NAC8
– eind april in ontvangst mogen
nemen. De jury roemde haar duidelijke, heldere stijl en overzichtelijke
opbouw van het verslag. Bovendien
was er grote waardering voor de
manier waarop zij zowel de geologische toepassingen als de analytisch/
technische kant van haar onderzoek
heeft belicht.

Precies wist ze niet meer wat de beoordeling van de jury was. Zij was wat overdonderd toen zij op het podium stond. Heel
erg tevreden was ze er wel mee. ‘Ik vond
het niet makkelijk om een goed leesbaar
verslag te maken. Daar heb ik echt lang
over na moeten denken.” Een deel van de
prijs heeft ze al verzilverd. Zij heeft drie
mooie boeken gekocht: twee standaardwerken over luminescentie, de dateringsmethode die zij voor haar onderzoek
gebruikt heeft, en een boek over orkanen.
Want zij gaat promoveren aan de Universiteit van Aberystwyth – inderdaad in
Wales – op orkanen die in het noordoosten van de Verenigde Staten voorkomen
en het dateren daarvan.

Femke Davids neemt de oorkonde in ontvangst

Signaal op nul
Aberystwyth en Risø (Denemarken) zijn
de twee toonaangevende instituten in
Europa op het gebied van luminescentiedateringen. Nederland heeft sinds enkele
jaren het NCL – het Nederlands Centrum
voor Luminescentiedateringen – in Delft,
waar Femke haar dateringen uitgevoerd
heeft. Datering met luminescentie maakt
gebruik van het fenomeen dat zich energie
ophoopt in de roosterfouten in een mineraal. Onder invloed van licht (optische
luminescentie – OSL) of warmte (thermoluminescentie – TL) komt deze energie
vrij onder het uitzenden van een lichtsignaal.
In het geval van optische luminescentie
blijft het signaal op ‘nul’ staan zolang de
korrel aan zonlicht blootgesteld wordt.
Het bouwt zich pas op vanaf het moment

dat de korrel begraven is. De grootte van
het signaal is een maat voor de tijd dat de
korrel in kwestie begraven is geweest.
Kwarts of veldspaat kan zo informatie geven wanneer een afzetting, bijvoorbeeld
een duin, gevormd is. Bij thermoluminescentie zorgt warmte ervoor dat het signaal
op nul gezet wordt. Met deze methode kan
bijvoorbeeld bepaald worden wanneer een
kookpot voor het laatst in het vuur gestaan
heeft.
Femke heeft OSL gebruikt om de ontwikkeling van een stukje kust is ZuidwestZweden te onderzoeken. Een heel bewuste
keuze is dat niet geweest. “Ik vond het
moeilijk om te kiezen welk veldwerk ik wilde gaan doen. Ik twijfelde tussen Kwartairgeologie en Kusten/rivieren. Nadinja Hettinga ook. Onze docent, Wim Hoek, kende
een aio in Zweden, Rixt de Jong, en hij wist
welke mogelijkheden er waren met luminescentie. Zo is het balletje gaan rollen. Ik
had nooit verwacht dat ik luminescentie
ook als techniek zo boeiend zou vinden.”

‘Rohohohr’
De twee dames pakken hun auto vol met
kaarten, boormateriaal en een GPS voor

nauwkeurige plaatsbepalingen in het veldwerkgebied en gaan naar Halmstad aan de
zuidwestkust van Zweden. Hun kennis
van het Zweeds is gering. Zij hebben
vooral geoefend op de zin: “Jag tala inte
Svenska”. Ik spreek geen Zweeds. Maar
de meeste Zweden spreken goed Engels
en zijn nieuwsgierig naar wat voor onderzoek er aan het strand wordt uitgevoerd.
Soms is het taalprobleem lastig: “Wij
moesten zelf een boor maken en hadden
pvc-buizen nodig. Wij hadden het opgezocht in het woordenboek en een buis is
een rör. Wij vroeger dus om een ‘reur’, en
een ‘reueur’, en een ‘reueureur’. Maar zij
begrepen ons maar niet. En zij spraken
ook geen Engels. Met handen en voeten
zijn we er uit gekomen en eindelijk snapten ze wat we wilden: ‘oh, rohohohr’.”
Het kustgebied met strand, strandwallen
en duinen wordt in kaart gebracht, de
geomorfologie wordt beschreven en er
worden boringen gezet. Nadinja richt zich
meer op het eolische transport zoals dat
nu plaatsvindt, Femke doet onderzoek
naar de verschillende fasen van zandtransport in het verleden: “Het was een baai
die vier kilometer lang was. De uiteinden
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Rohohohr!
waren rotsig; daartussen was een strand
met een strandwal en daarachter duinen
en enkele oude strandwallen. Ik heb met
OSL geprobeerd om de verschillende
fasen van zandtransport uit elkaar te
halen. Ik had graag meerdere humeuze
lagen aangeboord zodat ik ook koolstof-14
dateringen kon doen. Maar ik heb maar
één monster kunnen nemen en daar is
niets uitgekomen.”

Tunneleffect
De kartering en de dateringen maken het
mogelijk om een reconstructie te maken
van de verschillende perioden van eolische
activiteit in het gebied vanaf zevenduizend
jaar geleden – toen de zee hoog stond.
Femke heeft drie fasen van strandwalvorming kunnen onderscheiden. De overlap
in de datering van de drie perioden is fors
– fase 1 zit tussen 6700 en 4000 jaar, fase
2 tussen 6500 en 3900 jaar en fase 3
tussen 5500 en 3300 jaar geleden. Maar
de strandwallen worden wel, zoals het
hoort, jonger in de richting van de zee. In
deze periode is dus een relatieve zeespiegeldaling geweest. De oudste eolische fase
(8600 tot 4800 jaar geleden) is waarschijnlijk veroorzaakt door deze zeespiegeldaling die immers meer zand beschikbaar maakt voor eolisch transport. Dan is
er een groot hiaat tot 300 jaar geleden.
Hoogstwaarschijnlijk heeft daar wel
eolisch transport plaatsgevonden, maar
dat zand is geërodeerd, weggeblazen, of
gewoon niet bemonsterd. De laatste fasen
van eolische activiteit vindt Femke tussen

330 en 110 jaar, tussen 170 en 80 jaar en
tussen 90 en 10 jaar geleden.
“Het grootste probleem met de dateringen was dat de kwartskorrels geen signaal
opgebouwd hadden,” aldus Femke.
“Daarom moesten we terugvallen op veldspaat, maar dat mineraal is lastiger. Veldspaten hebben last van ‘fading’. Zij raken
door de tijd heen een deel van het signaal
kwijt. Dat noemen we het tunneleffect. Je
dateert met veldspaten dus vaak jonger
dan het sediment werkelijk is. Je kunt wel
berekenen hoeveel signaal de veldspaten
kwijtgeraakt zijn en daarvoor kun je corrigeren, maar dat komt niet altijd goed uit.
Wat er met de kwarts aan de hand was,
weten we niet. In de literatuur vind je
niets over dit fenomeen. Maar ik was
afgelopen zomer op een congres en daar
werd gesuggereerd dat het iets te maken
zou hebben met de ‘versheid’ van het
sediment. De kwartskorrels moeten een
aantal cycli van verwering, transport en
sedimentatie hebben doorgemaakt voor ze
gevoelig zijn om het signaal vast te
houden. Het is een theorie. Er is niets
bewezen, en ik heb geen idee hoe je dat
verklaren kunt, maar het zand in ons
gebied leek van heel dichtbij te komen en
was misschien nog te vers.”

grootschalige fenomenen zoals de oppervlaktetemperatuur van het oceaanwater,
El Niño, de Golfstroom of meteorologische verschijnselen.”

Orkanen
Femkes promotieonderzoek zal zich niet
richten op de analytische problemen van
de dateringen. Zij gaat OSL gebruiken om
een inventarisatie te maken van het voorkomen van orkanen aan de noordoostkust
van de Verenigde Staten, in Massachusetts. “Uit meteorologische gegevens weten
we alleen van de laatste honderdvijftig jaar
wanneer er orkanen geweest zijn. Verder
terug in de tijd hebben we maar weinig
informatie. Mijn promotieonderzoek gaat
proberen het archief uit te breiden tot een
paar duizend jaar. Met OSL kun je de
zanden dateren die afgezet zijn door een
orkaan. Tot nu toe gebeurde dat alleen
indirect bijvoorbeeld door koolstof-14
dateringen van humeuze lagen. Ik hoop in
boringen een opeenvolging te vinden van
zandlagen die ik dateren kan. Natuurlijk
komt een orkaan niet altijd op dezelfde
plek aan land, maar een sterke orkaan
heeft wel effect over grote afstand. Bovendien zijn er plaatselijk moerassen achter
het strandwallensysteem. Met elke orkaan
wordt er ook zand het moeras in geblazen.
Die afzettingen kunnen we met koolstof14 dateren, zodat we de orkanen van twee
kanten kunnen terugvinden. Hebben we
de gegevens over een langere periode, dan
kunnen we die weer vergelijken met

Piano
In september gaat Femke naar Aberystwyth. Het is een hele stap om familie en
vrienden achter te laten; het zal eenzaam
zijn in het begin, maar het Welshe universiteitsstadje moet een internationale sfeer
uitstralen. Ze heeft er alle vertrouwen in:
“Bij mijn tijdelijke baan bij het NCL – ik
maak een database van alle luminescentiedateringen die ooit in Nederland zijn uitgevoerd – is het een heel internationaal
gezelschap. Er zijn veel aio’s uit het buitenland en hier gaan de mensen erg leuk
met elkaar om. Zij doen veel samen. Als
dat daar ook zo is, dan komt het wel
goed.”
Bovendien is ze van plan om te gaan
volleyballen en ze wil doorgaan met
pianoles, waar ze nog maar net mee
begonnen is. En ze houdt van wandelen.
En wat is er makkelijker in Wales dan je
aan te sluiten bij een wandelclub en de
bergen in te gaan.
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Aukjen Nauta

NAC POSTERPRIJZEN
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Middle Miocene climate transition and closure of the Tethyan seaway

Anja Mourik, Universiteit Utrecht (A.A.Mourik@geo.uu.nl)
Supervisors: Prof. Bert van der Zwaan, Dr. Frits Hilgen en Dr. Tanja
Kouwenhoven.
Vorig jaar ben ik als AIO bij de
Universiteit Utrecht begonnen aan
een project dat als doel heeft een
reconstructie te maken van de
periode waarin de Middellandse
Zee zich aan de oostkant sloot. Het
exacte tijdstip van sluiten is nog
niet bekend, maar de sluiting
speelde zich af tussen ongeveer
16 en 12 miljoen jaar geleden

(Langhian/Serravallian, MiddenMioceen). Doordat de verbinding
met de Indische Oceaan wegviel
moeten er allerlei veranderingen
zijn opgetreden in het Middellandse-Zeebekken, waaronder een
verandering in de watercirculatie.
Dit moet gevolgen hebben gehad
voor het leven in de zee.
Naast de sluiting van de Middel-

landse Zee vond er wereldwijd ook
een belangrijke klimaatsverandering plaats in het Midden-Mioceen.
Op Antarctica breidden de ijskappen zich snel uit vanaf 13,8 miljoen
jaar geleden en dit zorgde voor
een sterkere klimaatsgradiënt op
aarde. Verder traden er veranderingen op in de oceaancirculatie en
daalde de zeespiegel als gevolg
van de ijsvorming. Dit laatste kan
de sluiting van de Middellandse
Zee versneld hebben.
Met twee belangrijke gebeurtenissen in één tijdsinterval is mijn
project vooral een puzzel over
oorzaak en gevolg. Veranderingen
die in de Middellandse Zee te zien
zijn kunnen een gevolg van de sluiting zijn, maar ook de wereldwijde
klimaatsveranderingen kunnen een
rol hebben gespeeld.
Om inzicht te krijgen in het aandeel
van beide processen, bestudeer ik
microfossielen (foraminiferen) van
marine secties uit de Middellandse
Zee. De kalkschaaltjes van de foraminiferen bevatten informatie over
de chemische samenstelling van
het zeewater destijds en over de
temperatuur. Ik ben momenteel
bezig met een sectie van het eiland
Malta. Deze sectie omvat de periode van ongeveer 15 tot 12 miljoen
jaar. We hebben op een vrij hoge
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resolutie gemonsterd: ongeveer
40 monsters per 100.000 jaar.
Door de 18O/16O isotopenratio van
de kalk (CaCO3) te bepalen kan ik
zien waar belangrijke klimaatsveranderingen plaatsvinden. De verhouding tussen 18O en 16O in de
kalkschaaltjes is afhankelijk van de
temperatuur en van de verhouding
18O/16O in het zeewater. Dit laatste
wordt bepaald door de hoeveelheid
ijs op de polen. Daar wordt relatief
veel 16O in opgeslagen, waardoor
het zeewater verrijkt raakt in 18O.
Omdat het 18O/16O signaal eigenlijk
een optelsom van twee effecten is,
is het belangrijk om de temperatuur ook onafhankelijk te reconstrueren. Dat kan bijvoorbeeld met
de Mg/Ca-ratio van de kalkschaaltjes.
Naast de isotopen kijk ik naar de
soortensamenstelling van de toen
op de bodem levende foraminiferen. Daaruit kan ik afleiden of er
bijvoorbeeld veel of weinig zuurstof
in het diepe water aanwezig was,
en dat kan weer iets zeggen over
de circulatie/ventilatie.
Verder ben ik van plan komende
jaren ook andere reconstructiemethodes te gebruiken (zoals de
Mg/Ca ratio) en wil ik ook nog
andere Middellandse-Zeesecties
gaan bestuderen. Uiteindelijk hoop
ik dan een goede reconstructie te
kunnen maken van wat er zich
tussen 16 en 12 miljoen jaar geleden in het Middellandse-Zeegebied
heeft afgespeeld.

NAC POSTERPRIJZEN (VERVOLG)
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The geochemistry of fresh water mussels as a proxy for paleo-floods of rivers
Rhine and Meuse – Zoetwatermosselen archief voor rivieroverstromingen
Emma Versteegh, Simon Troelstra en Hubert Vonhoff
VU-Amsterdam (emma.versteegh@falw.vu.nl)
Van oorsprong dierecoloog, ben ik
sinds afgelopen september tussen
de geologen beland bij Paleoklimatologie en Geomorfologie aan de
Vrije Universiteit. Ik doe een promotieonderzoek naar zoetwatermosselen en hoop dat deze beestjes informatie gaan prijsgeven over
de hydrologie van de Nederlandse
rivieren gedurende de afgelopen
5000 jaar.
De Maas en de Rijn hebben ieder
hun eigen karakteristieke seizonale
patroon in δ18O (verhouding tussen
18O en 16O) en die waarde hangt af
van waterafvoer. Als er bijvoorbeeld, in het geval van de Rijn,
veel sneeuw smelt in de Alpen, zie
je dat als een piek naar lichtere
zuurstofisotopen in het rivierwater.
De zoetwatermosselen van het geslacht Unio worden ongeveer 10 cm
lang en 10 jaar oud en maken
seizonale groeilijnen, waarbij ze de
δ18O van het rivierwater vastleggen
in het carbonaat van hun schelp.
De individuele groeilijnen van de
schelp vormen zo een archief voor
riviereigenschappen in het verle-

den. Deze groeilijnen kunnen
bemonsterd worden op ongeveer
maandelijkse resolutie.
Het onderzoek wat ik opgezet heb
bestaat uit drie delen:
Allereerst heb ik twee monitoringstations opgezet. In de vistrappen
van de stuwen bij Hagestein (Lek)
en Grave (Maas) staan kooien met
daarin levende mosselen. Omdat
de δ18O van schelpen ook wordt
beïnvloed door temperatuur wordt
deze constant gemeten. Ter aanvulling ga ik er iedere twee weken
naar toe om watermonsters te
nemen en metingen te doen. Aan
het eind van dit jaar analyseer ik
de buitenste groeilijn van enkele
schelpen en hoop ik gedetailleerd
de relatie tussen zuurstof-isotopische watersamenstelling en schelpsamenstelling te kunnen vaststellen.
Verder heb ik een collectie aangelegd van schelpen die in de twintigste eeuw verzameld zijn. Deze
schelpen komen onder andere uit
collecties van het Zoölogisch

Museum Amsterdam en Naturalis
en uit privécollecties. Van deze
moderne schelpen meet ik telkens
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twee schelpen die rond dezelfde
tijd verzameld zijn: een uit de Rijn
(of zijrivieren) en een uit de Maas.
Deze gegevens kan ik dan weer
vergelijken met metingen van Rijkswaterstaat of isotopenmetingen die
eerder aan de rivieren gedaan zijn.
Tenslotte heb ik een aantal oude
schelpen verzameld die afkomstig
zijn uit archeologische opgravingen. Deze zijn afkomstig uit de
Bronstijd, IJzertijd, Romeinse Tijd
en de Middeleeuwen. Na analyse
van deze schelpen hoop ik iets te
kunnen zeggen over rivierafvoer,
overstromingen en droogtes, voordat de mens zijn invloed begon uit
te oefenen in de Maas-Rijndelta.
Inmiddels heb ik een paar twintigste eeuwse schelpen doorgemeten
en ze laten een keurig seizonaal
δ18O patroon zien (voornamelijk
veroorzaakt door temperatuur).
Ook zijn de gemiddelde waarden
van de schelpen dezelfde als die
van de rivier waar ze in zitten. Een
veelbelovend resultaat, maar er is
nog veel meer werk te doen!

NAC POSTERPRIJZEN (VERVOLG)
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Sediment veranderingen en vegetatie ontwikkeling van de noordelijke
boven Rijndal slenk, Duitsland gedurende de laatste 15.000 jaar
Bouman, M.T.I..J. (Marjolein)1, Volleberg, K.P.1, Erkens, G.1, Hoek, W.Z.1 en
Bos, J.A.A.2 (k.p.volleberg@students.uu.nl; m.t.i.j.bouman@students.uu.nl)
1 Universiteit Utrecht, 2 VU-Amsterdam

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de opleiding Fysische
Geografie, specialisatie Kwartairgeologie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de Boven Rijndal
Slenk. Dit gebied is een dalingsgebied waardoor het een continue
fluviatiele record van het Laatglaciaal en Holoceen bevat. Fluviatiele
eigenschappen van de Boven Rijndal Slenk zijn voornamelijk beïnvloed door klimaat en menselijke
activiteiten. Veranderingen in deze
factoren zijn ook zichtbaar in de
vegetatie. De vegetatie in het gebied heeft invloed op sedimentbudgetten en karakteristieken. Het
eerste doel van dit onderzoek is om
de variabiliteit in de sedimentatiesnelheid en sedimentkarakteristie-

ken gedurende de laatste 15.000
jaar te bepalen. Het tweede doel is
om de vegetatieontwikkeling in het
gebied te koppelen aan deze veranderingen in sedimentatie- en
sedimentkarakteristieken. Op deze
manier kan ook de indirecte invloed
van klimaat en de mens op de Rijn
worden bepaald en gekwantificeerd.
Het onderzoek is opgedeeld in
twee delen: K.P. Volleberg heeft
zich geconcentreerd op de sedimentkarakteristieken en veranderingen in sedimentbudget gedurende het Laatglaciaal en Holoceen
en M.T.I.J. Bouman heeft zich bezig
gehouden met een palynologische
analyse om de vegetatieontwikkeling gedurende deze periode te
reconstrueren.

Uiteindelijk kan deze bovenstroomse ontwikkeling van de Rijn gekoppeld worden aan veranderingen in
de delta (Nederland) en andere delen van het Rijnstroomgebied. Dit
wordt gedaan door drs. G. Erkens
voor zijn promotieonderzoek: Het
kwantificeren van de invloed van
klimaatverandering en menselijke
activiteit op de sedimentatie en
sedimentkarakteristieken gedurende het Laatglaciaal en het Holoceen in het Rijnstroomgebied.
De veranderingen in sedimentkarakteristieken en sedimentatiesnelheden zijn bepaald aan de hand
van een GIS-analyse en een analyse van drie verschillende kernen.
De resultaten van deze analyse
laten veranderingen in sedimentatiesnelheid, sedimentvolume en
korrelgrootteverdelingen zien gedurende het Holoceen. Het sedimentvolume verdubbelt en het kom- en

Marjolein met collega’s in het veld
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oeversediment verandert opeenvolgend van zandig naar kleiig naar
siltig materiaal.
Om een beter beeld te krijgen van
de vegetatieontwikkeling zijn er
drie kernen gestoken in paleomeanders van de Rijn. Deze kernen
laten de vegetatieontwikkeling zien
van het Boreaal tot aan het Subboreaal. Gedurende deze periode
ontwikkelt zich een loofbosvegetatie. Dit gaat gepaard met een overgang naar kleiiger materiaal in de
oever- en komafzettingen. Vanaf
het midden van het Atlanticum
opent de vegetatie zich als gevolg
van menselijke beïnvloeding. Dit
beeld wordt in grote lijnen teruggevonden in het sedimentpatroon;
gedurende het Laat-Holoceen leidt
de grootschalige ontbossing tot
een overgang naar siltiger materiaal in de oever- en komafzettingen
in het gebied.

ZAKEN OVERZEE
Walvissen in de Egyptische Woestijn
Egypte is al heel lang een grote
toeristische trekpleister, en terecht,
gezien de fantastische monumenten in
en langs de Nijl Vallei. Met name de
piramiden van Giza, die zijn gemaakt
van miljoenen blokken kalksteen vol
met nummulieten (foraminiferen),
trekken elk jaar enorme aantallen
bezoekers. Voor de meeste toeristen is
het dorre kalksteenplateau waarop de
piramiden zijn gebouwd het enige wat
zij zien van de onmetelijke Westelijke
Woestijn in Egypte.

Dat is spijtig want niet zover van deze
piramiden ligt, op ongeveer tweeënhalf
uur rijden ten zuidwesten van Giza, een
veel minder bekende maar erg indrukwekkende attractie: de fossiele walvissen van
de ‘Whale Valley’, ten westen van de
grote Fayoum oase.

Zes meter lang
Whale Valley is tegenwoordig gemakkelijk
te bezoeken in een dagtrip vanuit Cairo
door langs de asfaltweg te rijden langs de
zuidrand van het meer van Qarun, aan
de noordzijde van de Fayoum oase (ca.
100 km), naar het natuurgebied van Wadi
Ryan (ca. 60 km verder, parkingang en

Door winderosie getekende, vlakliggende Tertiaire gesteenten

kaartverkoop). Daarna dient men de asfaltweg te vervolgen tot bijna het einde, en
vervolgens rechts af te slaan om over een
goede nieuwe, ongeveer 35 km lange,
onverharde weg te rijden naar het heuvelachtige terrein rondom Whale Valley. Dit
gebied is gekenmerkt door vlakliggende,
kleurrijke Tertiaire gesteenten van Eocene
en Oligocene ouderdom met prachtige en
grillige rotsformaties die zijn gevormd door

sterke wind-erosie (deflatie). Hier zijn de
resten gevonden van meer dan 400 fossiele walvissen, waarvan enkele uitstekend
bewaard zijn gebleven. Deze walvissen,
die reeds bekend zijn sinds 1904, vormen
sinds een paar jaar de kern van een nieuw
natuurmonument midden in de woestijn.
Bij aankomst in ‘Whale Valley’ kan men
de auto achterlaten op de parkeerplaats
bij het ranger-station (tentenkamp) en
daarna te voet verdergaan in het park of,
indien een 4WD beschikbaar is, nog iets
verder doorrijden. In een tijdsbestek van
ca. 2 uur kan men al wandelend slalommen door schitterende rotsformaties met
daartussen op veel plaatsen walvisfossielen, soms bijna compleet. Hoewel de
walvisfossielen indrukwekkend zijn door
hun grootte (soms wel 6 meter lang) en
goede staat van preservering zijn, is er nog
veel meer te zien in Whale Valley, zoals
fossiele mangrovewortels en veel nummulieten, vissenbotten, haaientanden, roggetanden, etc. Voorts komen fossiel hout en
kleine woestijnrozen voor in de heuvels
rondom het park.

Middagtemperatuur
Fossielen, groot of klein, mogen niet worden verzameld in het park zelf; rangers
(sommigen spreken Engels, handig voor
extra informatie) surveilleren in het
gebied om een oogje in het zeil te houden.
Er zijn echter ontelbare mogelijkheden
om in dezelfde geologische formaties in de
Fossiele walvis
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nabije omgeving te zoeken naar fossielen,
hoewel alle walvisresten zijn beschermd
en derhalve onder geen voorwaarde
mogen worden meegenomen. Er komen
(nog?) niet veel toeristen in Whale Valley,
en het is derhalve een prima plaats om
rustig te picknicken in de schaduw van
een van de grote rotsformaties.
Vergeet niet dat in de zomer de middagtemperatuur in deze woestijn rond de 40
graden is, dus een bezoek in voor- of
najaar is aan te bevelen. Voorts is het
huren van een 4WD een aanrader, zowel
voor de veiligheid als de mogelijkheid om
iets verder de woestijn in te rijden – doe
dit laatste echter uitsluitend met meer dan
één auto en met voldoende kennis van
zaken voor dit soort uitstapjes. Aangezien
er in het Fayoum-gebied nog veel meer
bezienswaardigheden zijn, is het ook
mogelijk om een 2-3 daagse excursie te
maken vanuit Cairo - bijvoorbeeld een
reis ‘tegen de klok in’ via Fayoum, Whale
Valley en de indrukkenwekkende piramiden van Meidum en Sakkara.
Een uitgebreide excursiegids voor Whale
Valley en de wijde omgeving, inclusief
beschrijvingen van een aantal archeologische plaatsen verder naar het oosten, is in
2002 gemaakt voor de AAPG Conferentie
in Cairo; deze gids kan direct worden
gedownload van het web (www.sear-

Fossiele mangrovewortels

chanddiscovery.com/documents/cairo/ima
ges/cairo_sml.pdf). Meer informatie over
de kalkstenen van de piramiden van Giza
is te vinden in: Tom Aigner (1983),
Facies and origin of nummulitic buildups
- an example from the Giza pyramids

plateau. Neues Jahrbuch Geologie und
Palaeontologie Abhandlung, vol. 166,
pp. 347-368.

KTFG
zaterdag 30 september: KTFG excursie in samenwerking met de drie aardkundige studieverenigingen Drift’66, GAOS en Geovusie.

“Zuid-Limburg met het accent op de geologie”
Zin om samen met studenten
ouderwets gezellig fossielen te
hakken en bier te drinken? Op
zaterdag 30 september 2006 organiseren de studieverenigingen
Drift’66, GAOS en GeoVUsie in
samenwerking met de KTFG een
geologische excursie naar ZuidLimburg. ’s Ochtends zal de prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt worden bezocht en later op de
dag volgt een spectaculair bezoek
aan een kalksteengroeve, waar we
naar fossielen zullen zoeken en de
KT-grens zullen bekijken.

De kosten van deze dag bedragen
25 euro voor KTFG-leden en 35
euro voor andere belangstellenden.
Bij dit bedrag zijn de vervoerskosten, de toegangsprijzen en de
lunch inbegrepen.
Verzamelen om 08.30 uur op het
Jaarbeursplein achter Utrecht CS.
Naar verwachting zullen we hier
’s avonds rond 19.00 weer arriveren. Inschrijving voor 1 augustus
2006 via ktfg@karnel.nl.
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Jeroen M. Peters,
Shell International E&P, Rijswijk

KNGMG
JOP-seminars Paleobiologische Kring

Kiezelwieren
In het JOP concept is een openingslezing door een ervaren onderzoeker besloten. Jaap Sinninghe
Damsté (NIOZ, Universiteit Utrecht)
heeft deze taak op zich genomen
met een lezing over de evolutie van
kiezelwieren (diatomeeën). Door te
kijken naar zowel fossiele (moleculaire) overblijfselen als naar het DNA
en naar specifieke lipiden van 120
recente soorten konden Sinninghe
Damsté en collega’s de oorsprong
en snelle evolutie van de rhizosolenide kiezelwieren reconstrueren.
Met behulp van het traceren van
een kenmerkend alkeen kon hun
snelle radiatie gedateerd worden,
en toegeschreven worden aan een
rigoureuze verandering in het
nutriëntenbudget van de toenmalige
Krijtzee.
Als eerste “jonge” spreker ging
promovendus Jeroen Warnaar (Uni-

Kiezelwier

versiteit Utrecht) in op de problematiek van de oorzaken van de
beginnende glaciatie van Antarctica
ongeveer 34 miljoen jaar geleden
(Eoceen-Oligoceen overgang). Het
bestaande verklarende model gaat
er vanuit dat de noordwaartse
beweging van Zuid-Amerika en
Australië een koude oceaanstroming rond Antarctica mogelijk
maakte die het continent thermisch
isoleerde van warmere stromingen.
Gekoppelde circulatiemodellen met
Paleocene-Eocene randvoorwaarden hebben recentelijk echter laten
zien dat warme stromingen Antarctica daarvoor ook al niet konden
bereiken. Door te kijken naar distributiepatronen van fossiele dinoflagellaten (dinocysten) rond Antarctica, kon Jeroen Warnaar deze
modelresultaten bevestigen.

Vedermuggen
De tweede mariene micropaleontologische toepassing werd gepresenteerd door Jorinde Sprong, die aan
haar proefschrift werkt bij de
Katholieke Universiteit Leuven.
Haar studiegebied ligt in NoordAfrika, waar zij (samen met Rob
Speijer) tracht Vroeg-Cenozoïsche
condities te reconstrueren door in
detail de Daniaan/Selandiaan-overgang (Midden-Paleoceen) te documenteren. Ze gebruikt zowel planktische als benthische foraminiferen
om het paleomilieu tijdens deze
warme fase te documenteren en
een gedetailleerde biostratigrafie te
maken. Deze data zullen worden
gebruikt om veranderingen in zeespiegel en klimaat ten tijde van de
Daniaan/Selandiaan grens te
reconstrueren.
Met als toepasselijke titel “Muggenziften: de aardwetenschappelijke toepassingen van chironomiden-analyse” maakte Stefan Engels
(Vrije Universiteit Amsterdam) de
aanwezigen bekend met de bijzonderheden van de dans- (of veder)
muggen, en met hun toepassing in
het jongere geologische verleden.
Omdat verharde delen van de larve
goed bewaard blijven in meertjes,
en de soortensamenstelling goed in
evenwicht is met de lokale omstandigheden, kunnen chironomiden
zeer goed worden gebruikt om het
klimaat uit het verleden te reconstrueren.

Dodo- en schildpadbotten van Mauritius

Deinogalerix koenigswaldi
Esther van der Wel (masters student Universiteit Leiden) opende
het vertebraten-deel van het programma met een lezing over een
merkwaardige Laat-Miocene egelsoort uit Gargano, Italië, destijds
een eiland. Deinogalerix koenigswaldi, zoals de soort heet, was erg
groot en had een totale lengte van
ca. 60 cm. De relatief lange schedel
heeft een lengte van ca. 21 cm en
bezit zeer afwijkende karakteristieken. Deze wijzen erop dat Deinogalerix mogelijk een carnivoor dieet
had. Er is echter geen indicatie dat
het voortbewegingsapparaat erg
verschillend was van dat van een
insectivoor, wat er op kan duiden

dat de phylogenetische invloed op
het voortbewegingsapparaat relatief sterk was.
Dat natuurlijke skeletbeschadigingen niet ongewoon waren bij
mosasauriërs werd uit de doeken
gedaan door Anne Schulp (Natuurhistorisch Museum Maastricht en
Vrije Universiteit Amsterdam), die
binnenkort zijn proefschrift zal
verdedigen over deze spectaculaire
groep. Een tweetal mysterieuze
knobbeltjes op een rib van de
nieuwe mosasaurus “Bèr” (Prognathodon saturator) blijken na röntgenonderzoek waarschijnlijk het
gevolg te zijn van een forse klap
tegen zijn buik. Bij een schedel van
de “Bemelse” mosasaurus MosaBron: Naturalis

Op 17 februari j.l heeft de Paleobiologische Kring de eerste van een
jaarlijks terug te keren evenement
gehouden, dat de naam JOP seminars (Jonge Onderzoekers in de
Paleobiologie) heeft gekregen. Hier
krijgen promovendi en studenten
de kans over hun onderzoek te
vertellen en daarover feedback te
krijgen. De eerste meeting van
deze soort vond plaats in Naturalis
en was zeer succesvol. Het arsenaal aan gepresenteerde onderwerpen was zeer breed, zodat er voor
iedereen nieuwe dingen vielen te
horen.

Foto: Peter Floore

Jonge paleobiologen laten van zich horen

Het skelet van Deinogalerix koenigswaldi, een Laat-Miocene egelsoort
uit Gargano, Italië
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saurus hoffmanni is met CT-scans
gewerkt, en werd duidelijk dat een
kaakinfectie ruim een halve liter
botweefsel had weggevreten.

Mare aux Songes ligt in het zuidwesten van het eiland, vlak bij de stad Mahébourg

aangevende instituten in Europa
zullen deze en andere aspecten dit
jaar verder worden onderzocht. Het
onderzoek is te volgen via een
weblog op www.naturalis.nl
De JOP formule is een succesvolle
gebleken en zal worden voortgezet
middels een tweede bijeenkomst

begin 2007. De abstracts van de
eerste bijeenkomst zijn te vinden
op http://www.bio.uu.nl/~palaeo/
Paleobiologie.
Jan van Dam

Foto: Peter Floore

Mauritius
Jeroen van der Lubbe (masters
student Vrije Universiteit Amsterdam) ging in op de verschillende
toepassingen van stabiele zuurstofisotopen op fossiele organismen.
In het bijzonder de analyse van het
fosfaat-zuurstof, dat in principe
relatief betrouwbare waarden oplevert, vereist zeer specifieke laboratoriumtechnieken. De methode op
de VU bestaat uit het scheiden van
het fosfaat van andere zuurstofhoudende componenten door het op te
lossen in zuur, waarna het zuurstof
(via zilverfosfaat) gemeten wordt
als koolmonoxide. Op het ogenblik
werkt hij onder andere aan het
fosfaat van tandglazuur van Maastrichtse mosasaurussen en van

zoogdieren van Dmanisi in Georgië,
een bekende vindplaats van
fossiele mens.
Onder het motto “Vers van de
Pers” sloten Kenneth Rijsdijk en
Frans Bunnik (TNO, Utrecht) het
programma af met een presentatie
over hun recentelijke vondst van
grote hoeveelheden dodobotten op
Mauritius. De opgraving, die eigenlijk een niet-geplande bijactiviteit
was van geomorfologisch en paleoecologisch onderzoek naar de
invloed van de Hollandse kolonisatie, vond plaats in een moerassige
depressie gelegen op het terrein
van een suikerrietplantage. In deze
“Mare aux Songes” zijn tussen
1865 en 1920 honderden dodobotten van in totaal 300 individuen
gevonden, maar er is nooit enig
onderzoek verricht naar het afzettingsmilieu, de geologie en de ecologie van de vindplaats. In nauwe
samenwerking met een reeks toon-

De vindplaats van de dodo-botten op Mare aux Songes, Mauritius
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PERSONALIA
Adreswijziging
Ir. L.J.H. (Luc) Alberts
p/a Numerical Rocks AS
Stiklestadveien 1
7041 Trondheim Noorwegen
Drs. E. Bakker
C/o Shankill Resources Ltd
11 Glasgowstreet
Wilberforce Sierra Leone
Dr. J.B. (José) Dirkzwager FGS
Bureau of Economic Geology
Applied Geodynamics Laboratory
University Station Box X

10100 Burnet Road
Austin TX 78713-8924 USA
Drs. S. (Saskia) Gietema
Valkenierstraat 32 A
1825 BD Alkmaar
Drs. O.P. (Ole Petter) Hansen
Total E&P UK Plc
Crawpeel Road
Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3FG Groot-Brittannië
Drs. V.J. (Vincent) van Hinsberg
Savorin Lohmanpark 65
5142 TM Waalwijk

Drs. G.W. Verspyck
Camping Redondo
Rua do Casal Rei
2300-035 Tomar Portugal
A. (Anneloes) Visser
Haarweg 85
6709 PS Wageningen

J. (Jan) Peeters
Cambridgelaan 285 K 5
3584 DZ Utrecht
Dr. J.M. (Jeroen) Peters
Cinckenburgh 4
2343 JH Oegstgeest

Adres gezocht
Nieuw lid
Drs. I.J. Bos
Gansstraat 34
2802 CW Gouda

Drs. J.E. Bree
Renbaanstraat 58
2586 GC Den Haag

AGENDA
22 August 2006
Lecture on cemented grounds and
associated geotechnical problems,
Delft University of Technology
(faculty of Applied Earth Sciences).
Info: http://www.itc.nl/~ingeokri/
ingeokring.htm
3-8 september 2006
IAMG06 - International Congress for
Mathematical Geology “Quantitative Geology from Multiple Sources”, to be held in Liege (Belgium).
Info and registration: http://
www.geomac.ulg.ac.be/iamg06
11 September 2006
Umbgrove Lecture, by prof. dr. Zvi
Ben-Avraham head of the Minerva
Dead Sea Research Centre of the
dept. Geophysics and Planetary,
fac. of Exact Sciences, Tel Aviv
University. More information will
follow. Info: www.geo.uu.nl
14 September 2006
Visit to the laboratory facilities of
MTI and the yard of IHC Kinderdijk,
where we will have the opportunity
to do some virtual dredging in the

cutter dredger simulator used for
training.
Info: http://www.itc.nl/
~ingeokri/ingeokring.htm

30 september 2006
KTFG-excursie naar Zuid-Limburg,
zie pagina 17 van deze Nieuwsbrief.
3 oktober 2006
NWO Talentendag. NWO tries to
support and stimulate young scientific talent, e.g. NWO provides
various grants for talented researchers. NWO organises the Talent
Days to: provide you with the information, knowledge and skills you
need to develop your scientific
career, and to give you the opportunity to exchange experiences with
other young researchers from a
wide range of scientific disciplines.
Info: www.nwo.nl
19 October 2006
Lecture on Remote Sensing,
TNO, Utrecht.
Info: http://www.itc.nl/
~ingeokri/ingeokring.htm

UNIVERSITEITEN
Universiteit Utrecht
Fysische geografie
S. van Bellen (28-02-2006)
D. Douma (28-02-2006)
E. van Eijsbergen (31-03-2006)
M.E. ten Haaf (28-02-2006)

K.A. Hebinck (31-03-2006)
P.M. Karels (31-03-2006)
S.M. Koeman (31-03-2006)
E.M.W. Veeken (28-02-2006)
E.H. van de Velde (28-02-2006)

24-27 October 2006
International Science Conference
Rapid Climate Change, to be held
in Birmingham, United Kingdom.
Info: http://rapid.nerc.ac.uk/
rapid2006/ic06call.php, or
http://www.noc.soton.ac.uk/rapid//
rapid2006/submitabs.php.

2-9 februari 2007
Geologische excursie van het
KNGMG naar Oman m.m.v. GeoTraining & Travel. Zie pagina 4
van deze Nieuwsbrief.

14 December 2006
Christmas Lecture by Salomon
Kroonenberg on climate change
and associated natural and
geotechnical hazards, Societeit
Het Noorden, Delft.

24-28 februari 2007
Second International Conference
and Exhibition on Geo-Resources in
The Middle East and North Africa,
Cairo University, Egypt. Information: www.grmena.com

Info: http://www.itc.nl/~ingeokri/
ingeokring.htm

INTERNET
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Petroleum Geologische Kring: http://www.pgknet.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.itc.nl/%7Eingeokri/
GAIA: http://www2.vrouwen.net/gaia/
Palynologische Kring: http://sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Paleobiologische Kring: http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
http://www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses un Technical
Geoscience: http://http://www.ctg.tudelft.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: http://www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: http://www.geologischevereniging.nl
Geologisch tijdschrift van de NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl

