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Nieuwe VU hoogleraar sedimentologie
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Olivijn om grote hoeveelheden CO2
uit de atmosfeer te halen

.van de voorzitter

. sedimentologische kring

Zoals mijn goede vader zei…

PGK-excursie, 30 augustus – 3 september 2007

Ik bied u de volgende overwegingen aan.
• Het zou uiteraard bevredigend
zijn als het Genootschap heldere, eenduidige standpunten kon
formuleren en daarmee partijen
kon benaderen en overtuigen.
Als Beroepsvereniging speel je
dan een partij(tje) mee in de
Aardwetenschappelijke wereld.
• Bedenk echter wel dat we ons
dan moeten mengen in een
mélange van politiek, ambtenarij en bestuur, een woelig krachtenveld dat nauwelijks gericht
te beïnvloeden is. Ieder aangedragen argument vindt wel een
tegenargument en uiteindelijk is
macht (politiek of anderszins)
de beslissende factor.
• Verder is het Genootschap bepaald niet goed ingericht voor
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dit soort activiteiten. Er is geen
grote betrokkenheid van de
leden bij het grotere verband,
buiten de kringen en de tijdschriften om. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de magere opkomst bij
de Jaarvergaderingen en de
Genootschapsraad.
• Ook is er maar zelden een duidelijk gemeenschappelijk belang
dat de leden ook als individu
aangaat. En als het bestuur niet
namens de leden, dat wil zeggen
een ferme, actief betrokken
meerderheid daarvan, kan spreken, heeft het ook geen récht
van spreken.
• Daarnaast zijn er andere stemmen die de belanghebbenden
wellicht veel beter kunnen vertegenwoordigen. Ik denk hierbij
aan een recente OR-brief aan de
directie van TNO - Bouw en
Ondergrond, aangaande de Deltares-plannen. In die heldere
brief worden principiële aardwetenschappelijke bezwaren aangevoerd, maar ook praktische
personeelsbelangen komen aan
de orde. De brief is geschreven
door goed geïnformeerde vertegenwoordigers van een groot
aantal direct betrokkenen. De
Directie is bovendien wettelijk
verplicht om goed naar de
Ondernemingsraad te luisteren.
Wat kan het KNGMG hier nog
aan toevoegen?
Kortom, ik aarzel, maar wil niet op
grond van bovenstaande overwegingen uitsluiten dat het Genootschap zich moet mengen, zij het
selectief, in de grote discussies
aangaande de Aardwetenschappen. Ik wil u aanmoedigen om uw
mening hierover te geven per brief
of e-mail aan het bestuur en/of aan
de redactie van Geo.brief.
Ik dank u bij voorbaat voor de te
nemen moeite.
Peter de Ruiter

De Petroleum Geologische Kring
(PGK) organiseert van donderdag
30 augustus tot en met maandag
3 september een excursie naar de
Carboonkliffen van Northumberland.
De leider van de excursie is prof.
dr. Bryan T. Cronin, hoogleraar
aan de afdeling Geologie en
Petroleumgeologie van de Universiteit van Aberdeen, Schotland,
UK.
Reisschema:
Vertrek: donderdag 30 augustus
2007 om 17:30 uur vanaf het
Centraal Station in Den Haag.
Overtocht: Rotterdam – Hull per
nachtboot

Zondag 2 september vertrek vanuit Hull per nachtboot.
Aankomst in Rotterdam op maandag 3 september om 8.00 uur in
Rotterdam/Europoort.
De geschatte kosten bedragen
€ 480,– (inclusief reisverzekering)
Studenten kunnen in aanmerking
komen voor korting.
Informatie en aanmelding bij:
Ingrid Kroon: tel: 030-2564531;
e-mail: ingrid.kroon@tno.nl

Photo: B. Cronin

Mijn vader was een rustige, oerbetrouwbare man, die nooit sprak
tenzij hij daar zeer dringende
redenen toe zag. Maar omdat hij
zo weinig sprak, is het weinige
dat ik van hem gehoord heb me
wel extra goed bijgebleven. Kleine
eilandjes in een grote, stille oceaan; die vallen op. Ik gun u twee
van zijn wijsheden:
“Je kunt beter vals dan terecht
beschuldigd worden”. Een doordenkertje dat hij ons toevoegde als
we verontwaardigd vertelden hoeveel onrecht ons op school door de
leerkrachten werd aangedaan.
En verder herinner ik mij zijn stelling: “Je hebt vaker spijt van wat je
wél gezegd hebt dan van wat je
niét gezegd hebt”. Een analoog van
“spreken is zilver, zwijgen is goud”.
Aan dit laatste moet ik veel denken
als er van het KNGMG-bestuur
gevraagd wordt zich te roeren in de
debatten over de vele veranderingen, vooral organisatorisch, van de
Aardwetenschappen. Moeten we
zwijgen of meespreken? Observeren
of ons er mee bemoeien en ons
luidruchtig(er) opstellen?

Petroleum geologie van Northumberland,
Noordoost-Engeland

. ktfg

KTFG jubileumsymposium, 2 november 2007

Klimaat, kust- en rivierbeheer en
moderne technieken
Op vrijdag 2 november organiseert
de KTFG in samenwerking met de
drie aardwetenschappelijke studieverenigingen Drift ‘66, Gaos
en Geovusie een groots opgezet
symposium dat een bijdrage wil
leveren aan de discussie over de
duurzame inrichting en kwaliteit
van het moderne Nederlandse
landschap.

Het programma is opgesplitst in
drie deelsessies.
Sessie 1 richt zich op verzoek van
de studenten op het klimaatonderzoek. Wat leren de diverse
deelwetenschappen ons over de
verandering van het klimaat? Met
welke range aan klimaatveranderingen moeten we in de 21ste
eeuw rekening houden? En wat

Programma (deels nog voorlopig)
11.00 uur
Sessie Klimaat
Bas van Geel (UvA)
Rob van Dorland (KNMI)
John van Boxel (UvA)
Han Dolman (VU)
Salle Kroonenberg (TU) (o.v.)

Plenaire opening
Het klimaat verandert, maar zijn wij
schuldig?
De menselijke invloed op het klimaat
is onmiskenbaar
Antwoorden uit statisch klimaatonderzoek
Wat het IPCC NIET zegt
De rol van de aardwetenschappen bij
het klimaatonderzoek

Discussie
Sessie Grote rivieren en kust
Esther Stouthamer (UU)
Kwartairgeologie en procesonderzoek
voor duurzaam rivierbeheer
Frans Kwadijk (WL)
Metingen, modellen, verwachtingen en
antwoorden voor onze grote rivieren
Henk Wolfert (Alterra)
Werken aan het riviergebied, doet de
fysische geografie nog wel mee?
Albert Oost (RIKZ)
De zee komt naar ons toe deze eeuw,
wat gaan we eraan doen?
Ko van Huissteden (VU)
Heeft Nederland straks nog veenbodems?
Discussie
Sessie Nieuwe technieken
Marco Hoogvliet (TNO)
Energie uit aardwarmte
Enno Bregman (prov. Drenthe) Beleid ontwikkelen voor aardwarmte
Ronald van Balen (VU)
Ontwikkelingen in het modelleren
Arjan Koomen (Alterra)
Laseraltimetrie al of niet in combinatie
Serge van Gessel (TNO)
4D- visualisatie
Frans Hoefsloot (CSO)
De nieuwe dimensies van Google
Maarten Kleinhans (UU)
Mars
Prijsuitreiking studentenprijsvraag Nederland in 2070
16.00 uur
Receptie
17.00 uur
Sluiting
Kosten: studenten € 5,–; overige deelnemers € 15,–
Opgave: vanaf begin september via de KTFG- of KNGMG-website

betekent dit voor beleid en onderzoek in de nabije toekomst?
Sessie 2 gaat over de toekomstige
inrichting van onze kust en rivieren. Wat leert het verleden over
het gedrag van deze systemen?
Hoe wordt het gamma aan verwachte klimaatveranderingen vertaald in inrichtingeisen? En wat
zijn er voor concrete mogelijkheden voor een duurzame aardwetenschappelijke inrichting van de
uiterwaarden en kust?
Sessie 3 is voor diegenen met
interesse in nieuwe technieken.
Hoe werken moderne technieken
zoals warmteopslag, laseraltimetrie, optische luminiscentie en
4D-visualisatie? Maar ook hoe
dragen ze bij aan het verbeteren

van de aardwetenschappelijke
kennis en de oplossing van
moderne maatschappelijke vraagstukken? En wat betekent dit voor
het beleid?
De sessies worden afgesloten met
een discussie met de sprekers naar
aanleiding van bepaalde stellingen. In elk geval is er ook een discussie over de rol van de aardwetenschappelijke vakverenigingen.
Als klap op de vuurpijl tenslotte
het toekomstbeeld van Nederland
in 2070, met de bijdragen aan de
studentenprijsvraag Inrichten met
Bodem. Na de bekendmaking van
de winnaar is er volop ruimte voor
borrelen en napraten.

. diversen
Nieuw bestuur NKAM
De Nederlandse Kring Aardse Materialen (NKAM) heeft een nieuw
bestuur. Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden 10 mei 2007
te Utrecht, is het volgende bestuur gekozen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Webmaster

dr. M.R. Drury (Universiteit Utrecht)
dr. D.J. Lieftink (PlugPower bv)
dr. R.P. Kuijper (Economics, Energy & Natural Resources)
dr. P.Z. Vroon (Vrije Universiteit)

VENI subsidie
Klaudia Kuiper (VU-Amsterdam)
heeft een VENI subsidie ontvangen voor haar onderzoek Hoe betrouwbaar zijn geologische tijdschalen? Deze subsidie bedraagt
maximaal 208.000 euro over een
periode van drie jaar. Kuiper richt
zich op het bepalen van de ouderdom van belangrijke geologische

gebeurtenissen. Verschillende
technieken om deze ouderdom
te bepalen worden met elkaar vergeleken om een zeer nauwkeurige
tijdschaal op te stellen. Deze is
onmisbaar om belangrijke gebeurtenissen in het verleden, zoals
klimaatsveranderingen, te
begrijpen.
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.in memoriam
Dr. H.J.A. Berendsen
Op vrijdag 18 mei namen wij
afscheid van Henk Berendsen,
een begenadigd fysisch geograaf,
een onderzoeker in hart en nieren,
en een enthousiast docent en
leermeester van zeer vele geowetenschappers gedurende een
periode van ruim 30 jaren.
In 1973 werd Henk Berendsen
benoemd aan de afdeling Fysische
Geografie van de Rijksuniversiteit
Utrecht en nam hij de taak over
van Jan van Rossum betreffende
de supervisie van het veldwerk in
het rivierengebied, een leeronderzoek voor studenten dat al sinds
1959 jaarlijks plaatsvond. Henk
moderniseerde het instructieveldwerk, startte met een nauwgezet
documentatiesysteem en met
onvoorstelbaar geduld zette hij dit
monnikenwerk voort tot en met dit
jaar. Een digitaal databestand van
ruim 200.000 boringen, meer dan
1000 C14-dateringen, en talloze
archeologische en andersoortige
indicatoren zijn immiddels gearchiveerd. Thans blijkt dit gegevensbestand van het Nederlandse
rivierengebied in toenemende
mate van grote waarde te zijn,
zowel in academisch-intellectuele
zin als startpunt voor wetenschappelijk onderzoek (o.a. voor vele
promovendi) als in toegepast-commerciële zin als vraagbaak voor
gebruikers van de ondergrond van
Nederland.

Henk Berendsen in het veld.

Het proefschrift van Henk over de
morfogenese van het rivierlandschap in de omgeving van Utrecht
(1982) getuigt al van zijn passie
voor de kartering. Begin negentiger jaren begon het palaeogeografisch-, proceskundig- en modelleringsonderzoek van de Nederlandse Rijn-Maasdelta vruchten af te
werpen; de eerste promovendi van
de ‘grupo fluvial’ dienden zich
aan, en nu ruim 15 jaar later
heeft deze inmiddels flink uitgebreide onderzoeksgroep van de
Fysische Geografie aan de UU
meer dan 25 proefschriften op
haar naam staan. Als we hierbij
tellen de enkele honderden wetenschappelijke artikelen van staf en

promovendi, dan is de éénmansactiviteit van Henk Berendsen uit
1973 uitgegroeid tot een nationaal en internationaal erkende
groep van rivierkundige specialisten. Dit is de grootste verdienste
van Henk, die met onvoorstelbaar
doorzettingsvermogen, creativiteit
en inventiviteit de Nederlandse
rivierdelta op de wetenschappelijke kaart heeft gezet.
Het hoogtepunt van de karteeractiviteiten van de groep Berendsen, waar overigens een hele
generatie van meer dan 1500
studenten voor is ingeschakeld
en voor hun leven getekend, werd
bereikt in 2001, toen Berendsen
en Stouthamer hun boek ‘Palaeo-

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessante links, ledenlijst etc.
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het kngmg-web voor de komende periode is:

Edeleman
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de KNGMG-website regelmatig te bezoeken, omdat
hier de meest actuele mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten kunt missen.

geographic development of the
Rhine-Meuse delta’ publiceerden.
Deze studie is een absoluut uniek
werkstuk. Er is geen delta in de
wereld die zo nauwgezet qua
ruimtelijke en temporele (Holocene) ontwikkeling is uitgeplozen.
Een tweede hoogtepunt van de
publicistische arbeid van Berendsen vormt de bij Van Gorkum uitgekomen serie van vier studieboeken over de Fysische Geografie
van Nederland (4e druk 2004/
05). Ook in dit opzicht heeft Berendsen zich een waardig opvolger
getoond van zijn promotor prof.
dr. J.I.S. Zonneveld, wiens handboek ‘Tussen de bergen en de
zee’ decennia lang verplichte kost
was voor alle geografen in Nederland, hetgeen nu het geval is met
de boeken van Berendsen.
Op grond van al deze wetenschappelijke kwaliteiten heeft Henk
Berendsen op 11 maart 2005 de
Van Waterschoot van der Grachtpenning van het KNGMG ontvangen. Dit is de hoogste eer die
aan een aardwetenschapper in
Nederland verleend kan worden
en hiermee schaart Henk zich in
de reeks van zeer groten in de
geowetenschappen.
De faculteit Geowetenschappen
en in het bijzonder het departement Fysische Geografie zijn
Henk Berendsen heel veel dank
verschuldigd voor meer dan 30
jaar tomeloze inzet als docent en
onderzoeker. Henk was een
spraakmakende collega die een
centrale rol vervulde in het onderwijs, onderzoek en bestuur van
het departement en we zijn er van
overtuigd dat talloze oud-studenten zijn voordrachtskunsten en
enthousiaste veldwerkbegeleiding
nooit zullen vergeten. Voor mij
was het een voorrecht al die jaren
met Henk te mogen werken. Wij,
zijn collega’s en oud-studenten,
slaan Henk op in onze herinnering
als een humorvolle man en een
begaafde collega en docent.
Eduard A. Koster
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. onderzoek

Op het Koninklijk NIOZ (Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee) is
de afgelopen twee jaar gewerkt aan
een nieuwe proxy voor landtemperaturen. Deze proxy is gebaseerd op
fossiele moleculen van bodembacteriën en schept de mogelijkheid
om op grote geografische en
temporele schaal landtemperaturen
te reconstrueren. Bovendien kunnen
de ontwikkeling van zeewater- en
landtemperaturen nu direct met
elkaar vergeleken worden.

Kaart van Afrika met aangegeven het Congo rivierbekken en de lokatie van kern GeoB6518.
Links een digitaal hoogtemodel van Afrika (figuur van NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology) en rechts een kaart met de huidige gemiddelde jaartemperatuur in
Afrika (naar Willmott & Robeson, Int. J. Climatol. 15, 221 (1995)).

Moleculaire fossielen
onthullen klimaat-geschiedenis
van tropisch Afrika
Een eerste toepassing voor de kust van
centraal tropisch Afrika, onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Science, laat zien dat de temperatuur
sinds de laatste ijstijd ruim 4°C gestegen
is. Het verschil tussen land- en zeetemperaturen blijkt bovendien een belangrijke sturende factor te zijn voor de hoeveelheid neerslag in tropisch Afrika.

Proxies
In het verkrijgen van een beter inzicht in
ons klimaatsysteem en de effecten van
klimaatveranderingen in de toekomst,
vormt de reconstructie van klimaatveranderingen in het geologisch verleden een
belangrijk element. Voor de reconstructie
van temperaturen in het verleden wordt
gebruik gemaakt van proxies, biologische
of chemische elementen in sedimentaire
afzettingen, die indirect een benadering
van de temperatuur ten tijde van afzetting weergeven (proxy van het Engelse
approximation (= benadering)), een soort

oerthermometer dus. Voor de reconstructie van zeewatertemperaturen uit het verleden zijn tegewoordig een aantal redelijk
goede kwantitatieve proxies beschikbaar.
Zo worden de stabiele zuurstofisotopenverhouding en de verhouding tussen
magnesium- en calciumionen in de kalkskeletjes van foraminiferen gebruikt.
Daarnaast zijn er nog twee organischchemische proxies beschikbaar, de Uk37
en de TEX86, gebaseerd op het aanpassingsvermogen van mariene microorganismen aan temperatuur.

Terrestrische proxies
Voor het terrestrische milieu zijn minder
van dit soort goed gecalibreerde proxies
beschikbaar. Dit komt onder andere door
de duidelijk meer heterogene samenstelling van het terrestrische milieu in vergelijking met de meer homogene oceanen.
Temperaturen op land, bijvoorbeeld, kunnen op korte afstand veel sterker verschillen dan in oceaanwater. Niettemin zijn er

wel degelijk methoden om ook de temperaturen op land te reconstrueren. Wederom de stabiele zuurstofisotopenverhouding, maar dit keer in kalkafzettingen in
druipsteengrotten bijvoorbeeld. Ook is de
concentratie van edelgassen opgelost in
grondwater een kwantitatieve maat voor
de temperatuur, of de mate van gekarteldheid van bladranden. Andere methoden voor temperatuurreconstructie zijn
gebaseerd op ecologische veranderingen,
zoals veranderingen in de vegetatiesamenstelling of in de soortensamenstelling
van muggenlarven in meertjes.
Toch zijn er in vergelijking met het mariene milieu relatief weinig lange en gedetailleerde temperatuurreconstructies
beschikbaar (uitgezonderd de ijskernen).
Dit komt doordat de sedimentaire record
op land vaak onderhevig is aan hiaten
door erosie of perioden van non-depositie.
Ook zijn de sedimentaire records vaak
kort doordat bijvoorbeeld meertjes verlanden of doordat drogere omstandigheden
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De 3-D lineaire correlatie tussen de mate van
methylatie en cyclisatie van de membraanmoleculen en de luchttemperatuur op basis van 134
globaal verspreide bodems. MBT = Methylation
index of Branched Tetraethers; CBT = Cyclisation ratio of Branched Tetraethers; MAT = Mean
Air Temperature (jaargemiddelde).

Links een vereenvoudigde weergave van een
celmembraan opgebouwd uit tetraether membraan lipiden; rechts de moleculen met een verschillend aantal methylgroepen en koolstofringen die gebruikt worden in de nieuwe temperatuurproxy.

de vorming van veen of druipstenen hebben doen stoppen. Mariene sedimenten
hebben hier doorgaans minder last van en
vormen zo een continue en (in het geval
van hogere sedimentatiesnelheden) een
relatief hoge-resolutie archief van het
geologisch (en klimatologisch) verleden.

bacterie de moleculaire samenstelling
van het celmembraan. Onder koelere
omstandigheden, bijvoorbeeld, worden
moleculen met extra zijtakjes aangemaakt
waardoor het jasje als het ware wat ruimer gaat zitten en dus minder stijf is.
Zo’n 130 toplagen van bodems van over
de hele wereld zijn geanalyseerd (door
middel van liquide chromatografie
(HPLC)) op de aanwezigheid en verhouding van deze membraanmoleculen. Hieruit kwam naar voren dat temperatuur de
belangrijkste parameter is die de verhouding van deze moleculen in de bodems
bepaalt. Het bleek echter ook dat de
zuurgraad van de bodem hier een belangrijke invloed op heeft. Verder onderzoek
toonde aan dat de bacteriën zich aanpassen aan de zuurgraad door meer of minder koolstofringen in de membraanmoleculen te bouwen. Echter, net als de eerder genoemde zijtakjes (methylgroepen)
hebben ook deze koolstofringen effect op
de vloeibaarheid van het celmembraan.
Om de temperatuur te reconstrueren op
basis van tetraether membraanmoleculen
moeten dus de mate van cyclisatie en de
mate van vertakking bepaald worden. Dit
is voor alle bodemmonsters gedaan en
leverde uiteindelijk een lineaire correlatie
op tussen de mate van vertakking en
cyclisatie van de membraanmoleculen en
de luchttemperatuur.
Door drainage en erosie van bodems komt
een deel van de fossiele membraanmoleculen in rivieren terecht en wordt zodoen-

Nieuwe oerthermometer
De afgelopen twee jaar is er bij de afdeling Mariene Biogeochemie en Toxicologie van het Koninklijk NIOZ op Texel
een nieuwe kwantitatieve proxie ontwikkeld voor de reconstructie van temperaturen op land. Deze proxie, de MBT-index
(Methylation index of Branched Tetraethers), is gebaseerd op fossiele membraanmoleculen van bacteriën die in
bodems leven. Tetraether lipiden, zoals
deze moleculen heten, vormen de bouwstenen van het celmembraan, een vetachtig jasje om de cel. Zo’n celmembraan
vormt de barrière tussen de cel en zijn
buitenwereld en speelt een belangrijke rol
bij het diffuse transport van nutriënten en
afvalstoffen in en uit de cel. Om deze rol
te vervullen is een constante mate van
vloeibaarheid vereist. Wanneer de temperatuur echter stijgt, zal het jasje te vloeibaar worden en uit elkaar vallen en, vice
versa, wanneer de temperatuur daalt zal
het jasje te stijf worden (te vergelijken
met boter die in de zon of in de ijskast
staat). Om ondanks dit soort temperatuurschommelingen toch een constante
vloeibaarheid te behouden, verandert de
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de naar het mariene milieu getransporteerd. Daar worden deze zogenoemde biomarkers onderdeel van het lange sedimentaire archief. Analyse van deze terrestrische componenten in een marine sedimentkern in de buurt van riviermondingen heeft verschillende voordelen. Ten
eerste kunnen er continue en langetermijn temperatuurtrends gereconstrueerd worden en ten tweede geeft de gereconstrueerde temperatuur een geïntegreerd signaal van het gehele rivierbekken weer. Een soort groot gemiddelde
waardoor allerlei meer locale factoren
uitgemiddeld worden.

Tropisch Afrika
Een eerste toepassing van deze proxie
heeft plaatsgevonden in centraal equatoriaal Afrika. Dit gebied is begroeid met
een uitgestrekt tropisch regenwoud en
wordt voor het overgrote deel gedraineerd
door de Congo rivier. Deze mondt uit in
de Atlantische Oceaan net ten zuiden van
de evenaar. In een kern (GeoB 6518)
gestoken in de diepzeedelta voor de monding van deze rivier zijn de fossiele membraanmoleculen geanalyseerd. Dit leverde
een continue temperatuurcurve op voor
centraal tropisch Afrika van 25 duizend
jaar geleden tot nu. Deze curve toont een
duidelijke opwarming van tropisch Afrika
sinds de laatste ijstijd van ongeveer 4°C.
Deze temperatuurstijging op zichzelf is
niet geheel nieuw; eerdere meer lokale
studies buiten het grote Congobekken

op lokale schaal bijvoorbeeld aan de frisse zeewind en mist die op een warme
zomerdag het strandplezier ’s middags
kan bederven. Het verschil tussen landtemperatuur in tropisch Afrika en zeewatertemperatuur in de west-equatoriale
Atlantische Oceaan over de afgelopen 25
duizend jaar blijkt sterk samen te hangen
met de hydrologische situatie in tropisch
Afrika. Een curve voor de relatieve vochtigheid op land en een curve voor de zoetwater-instroom van de Congo rivier (beiden eveneens uit kern GeoB 6518) vertonen een grote gelijkenis met de curve
voor de land-zee temperatuurverschillen.
Perioden met een hogere zeewatertemperatuur ten opzichte van de landtemperatuur, bijvoorbeeld de Jonge Dryas, komen
overeen met drogere omstandigheden in
centraal tropisch Afrika. Boven de relatief
warme oceaan zal de lucht sterker stijgen
dan boven land waardoor lucht vanaf land
aangezogen wordt, wat resulteert in een
aflandige wind. Deze aflandige wind zal
vochtige lucht boven de oceaan verhinderen het land op te stromen. Perioden als
de Jonge Dryas worden dus gekenmerkt
door een dominant aflandig windsysteem
en resulteren in drogere omstandigheden
in centraal tropisch Afrika.

Conclusie

De afgelopen 25 duizend jaar uit kern GeoB 6518. (a) Groenlandse en (b) Antarctische ijskerndata als
achtergronddata; (c) temperatuurcurve voor het Congo bekken op basis van de nieuwe MBT proxy; (d)
zeewatertemperatuur op basis van alkenonen (Uk37 proxy); (e) gemiddelde bodem pH in het Congo bekken op basis van de CBT ratio; (f) relatieve vochtigheid op basis van het deuterium gehalte in plantenwassen; (g) land-zee temperatuurverschil op basis van c en d.

(dat politiek en fysiek vrij ontoegankelijk
is) suggereerden ook al een opwarming
van 3 tot 6 graden. Wel is het voor het
eerst dat een dergelijke temperatuurstijging op zo’n grote schaal (geheel tropisch
Afrika) en in een aaneengesloten record
aangetoond wordt. Een opvallend punt
aan de temperatuurcurve is dat het een
hele continue opwarming laat zien.
Ondanks de relatief hoge resolutie, d.w.z.
ongeveer één sedimentmonster per 300
jaar, zijn de ‘Antarctic cold reversal’ en
‘Jonge Dryas’, twee perioden van afkoeling op het zuidelijk en noordelijk halfrond, respectievelijk, niet herkenbaar.
Het idee is dat deze twee niet gelijktijdi-

ge afkoelingsfasen elkaar rond de evenaar
opheffen als gevolg van de over de evenaar heen en weer schuivende intertropische convergentiezone (de lijn waar de
luchtstromingen van het zuidelijk en
noordelijk halfrond samenkomen).
Een derde groot voordeel dat deze nieuwe
proxy met zich meebrengt is dat nu in
een mariene kern zowel de zeewatertemperatuur als de landtemperatuur gereconstrueerd kan worden. Dit is voor deze
kern ook gedaan en het blijkt dat beiden
niet gelijk opgaan over de afgelopen 25
duizend jaar. Het is bekend dat verschillen in opwarming tussen land en zee
luchtstromingen op gang brengen. Denk

Op basis van membraanmoleculen geproduceerd door bodembacteriën is een
nieuwe proxy ontwikkeld voor de reconstructie van temperaturen op land. Uit
een eerste toepassing in centraal tropisch
Afrika blijkt dat deze nieuwe proxy goed
in staat is de temperatuurverandering
sinds de laatste ijstijd te reconstrueren.
De mogelijkheid deze proxy toe te passen
in mariene sedimenten maakt het bovendien mogelijk een directe vergelijking met
de ontwikkeling van zeewatertemperatuur
te maken. Deze nieuwe proxy biedt daarom volop kansen voor de verdere ontwikkeling van onze kennis van klimaatsystemen in het verleden en daarmee hopelijk
een beter begrip van ons huidige klimaat
en de mogelijke toekomstige veranderingen hierin.
Johan Weijers
Organic Geochemistry Unit, University of Bristol
e-mail JohanWeijers@bristol.ac.uk
Verder lezen:
Weijers, J.W.H. et al., 2007. Science 315, 1701-1704.
Weijers, J.W.H. et al. 2007. Geochimica et Cosmochimica Acta
71, 703-713.
Weijers, J.W.H., 2007. Soil-derived branched tetraether membrane lipids in marine sediments: reconstruction of past continental
climate and soil organic matter fluxes to the ocean, PhD-thesis,
Utrecht University, 204 pp.
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Alle Nederlandse kennis over delta’s bij elkaar

Ir. Harry Baayen eerste
directeur van Deltares

Nederland in 2050?

Deltares gaat het nieuwe instituut heten waarin vrijwel alle
Nederlandse kennis over delta’s gebundeld gaat worden. Het wordt
een kenniscentrum met 700 tot 800 specialisten op het gebied van
zoet en zout water, de ondiepe ondergrond van Nederland en alles
wat daarop én in gebouwd en aangelegd kan worden. In de tweede
helft van 2007 zullen alle medewerkers vanuit hun verschillende
‘moeder’bedrijven de overstap naar Deltares maken. In 2008 moet
het instituut operationeel zijn. Directeur – eerst kwartiermaker – is
ir. A.J. (Harry) Baayen.

Ir. Harry Baayen had weinig affiniteit met
de aardwetenschappen. Als bouwkundige
wist hij het nodige over bouwmaterialen
en waar die vandaan kwamen, maar hij
vond de geologie meer een hobby. Leuk
voor de liefhebber. Tot hij in 1990 bij het
ministerie van VROM (Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu) verantwoordelijk werd voor het milieu en te maken kreeg met de emissies van industrie,
energiecentrales en verkeer, en de grootschalige effecten daarvan zoals verzuring,
klimaatverandering en het ozongat.

Geldingsdrang
“Toen bleek dat, wat van buitenaf leek op
de fascinatie van een enkeling, een buitengewoon boeiende en toepasbare tak
van wetenschap te zijn. Ik denk aan de
paleoklimatologie, hoe het klimaat vroeger was. Die wetenschap levert een belangrijke onderbouwing van de klimaatproblematiek en geeft antwoord op de
vragen hoe wij ons moeten aanpassen.
Ingenieurs hebben nogal de neiging om
plannen te maken in getallen en zekerheden. Praat je met geologen dan blijk je
eerst honderden of duizenden jaar terug
te moeten gaan om een idee te krijgen
van de dynamiek van het systeem. Pas
dan kun je gaan zoeken naar oplossingen
voor de problemen die we nu hebben. Dat
tijdsbesef is een groot verschil tussen
geologen en ingenieurs.”
Met Deltares krijgt Nederland een instituut dat de volle breedte van het ‘deltaveld’ bestrijkt. Volgens Baayen is die stap
absoluut noodzakelijk om verder te komen met onderzoek en innovatie. “Er zou
in Nederland veel meer gebundeld moeten worden. Op veel grotere schaal en op
veel meer gebieden. Het gaat niet om
aparte organisaties; het gaat om unieke
kwaliteiten. Nederland kent een traditie

van versnippering, zeker op het gebied
van kennis. Als iemand briljant is, dan
duurt het niet lang of hij heeft een eigen
instituut. Zouden die toponderzoekers de
ruimte krijgen, dan is die behoefte er veel
minder. Dan kunnen ze hun geldingsdrang kwijt in hun vak in plaats van in
organisatorische problemen. Daar zit hun
kracht niet.”
“Onze cultuur is ook heel sterk een van
de rechtvaardige verdeling,” vervolgt
Baayen. “Consequentie is dat iedere cent
die in Nederland uitgegeven wordt, gedurende het hele traject ettelijke keren verantwoord moet worden. Maar aan kennis
is moeilijk een geldwaarde toe te kennen,
net als aan plezier, tevredenheid of geluk
– de dingen waar het werkelijk om gaat.
Dat geeft gekunstelde mechanismes.
Geef die toponderzoekers die bewezen
hebben betrouwbaar te zijn en kwaliteiten
te hebben, die 50 miljoen waar ze om
vragen. Geef ze de kans om hun onderzoek uit te bouwen, zonder alle subsidieaanvragen voor ieder project. Natuurlijk
moet het getoetst worden, maar laat de
verantwoording achteraf gebeuren.”

Scheiding
De grootste verandering met de oprichting van Deltares is voor de mensen van
Rijkswaterstaat. Daar is het niet een
eenheid die ‘overgaat’, maar een ‘losse’
groep mensen die nu verspreid werkt over
heel Nederland. Voor Rijkswaterstaat zelf
zal er niet veel veranderen. Het zal kennis
gaan inkopen, in plaats van zelf ontwikkelen. Belangrijk is wel, volgens Baayen,
dat kennis, uitvoering en beleidsontwikkeling nauw met elkaar verbonden blijven; anders zouden er nieuwe scheuren
kunnen ontstaan.
Anders ligt het bij TNO, waar ‘Bodem en
Grondwater’ uit de oude Rijks Geologi-

sche Dienst is gelicht om bij Deltares
ondergebracht te worden, terwijl ‘Olie en
Gas’, ‘Geo-energie’ en DINO bij TNO blijven. Een deel van geologisch Nederland
is ervan overtuigd dat deze scheiding
juist voor versnippering zorgt van de geologische kennisbasis in Nederland en
maakt zich ernstige zorgen over het verdwijnen van het instituut Geological Survey of The Netherlands. Onterecht volgens Baayen: “De politieke uitspraak is er
dat het in stand houden en uitbouwen
van de kennisbasis zeer belangrijk is. De
discussie gaat alleen om de vorm waarin
dat gegoten gaat worden. Ik ben er heilig
van overtuigd dat Deltares uitstekend zal
functioneren, ook als niet alle geo-instituten van Nederland er in opgenomen worden. Er zijn altijd verwante instellingen
als Alterra, of het KNMI. Het gaat niet
om de afbakening, het gaat juist om
samenwerking en kennisverspreiding.
Praktisch gezien is de TNO-breuk erg
beperkt. Wij komen in hetzelfde gebouw
te zitten, wij gaan dezelfde systemen
gebruiken, wij gaan DINO gebruiken en
wij zullen toeleveren aan deze database.
Uitgangspunt is het intact laten van de
kennisbasis – dat is buitengewoon belangrijk. Maar door alle kennis te koppelen wordt de kennisbasis groter en kunnen we nieuwe gebieden ontginnen.”

Bedrijfsleven
Baayen streeft een nauwe samenwerking
na met alle instituten die zich – middenin
dan wel aan de zijlijn – van het geowerkveld bevinden. Zo kan personeel uitgeleend worden, waardoor de kennis en
expertise groter is en er meer opdrachten
uitgevoerd kunnen worden. Baayen wil dat
niet alleen met kennisinstituten, maar
zoekt ook een nauwe samenwerking met
het bedrijfsleven. “GeoBrain van GeoDelft
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betere concurrentiepositie krijgt. Dat is
een opdracht met grote gevolgen. Tot nu
toe liet alleen het topje van de ingenieursbureaus onderzoek uitvoeren door instituten als GeoDelft en TNO. Hadden die laatste twee hun werkterrein willen uitbreiden, dan waren de ingenieursbureaus hun
territorium gaan verdedigen. Draag je als
kennisinstituut echter bij aan het beter
presteren van bedrijven, dan is die grens
niet meer belangrijk. Het gaat dus niet om
het bepalen van de grens, maar juist om
over de grens heen te werken. Door beide
partijen.”

Buitenland en loopafstand

Viering van Deltares tijdens Aquaterra. V.r.n.l. de Prins van Oranje, M. van Bracht (dir. TNO Bouw
en Ondergrond), J. Wentink (dir. GeoDelft) en voorm. staatssecretaris van V&W: M. van Schultz
van Haegen.

is een goed voorbeeld. Het is een database met informatie over bodemeigenschappen. Heibedrijven kunnen die gratis raadplegen, maar er wordt wel verwacht dat zij

op hun beurt de database uitbreiden met
eigen gegevens. Deltares heeft onder
andere de opdracht gekregen om het bedrijfsleven te ondersteunen, zodat het een

Deltares heeft een ambitie die verder
reikt dan Nederland. Het instituut wil zijn
kennis graag over ’s lands grenzen aanbieden en daarmee Nederlandse bedrijven steunen. Baayen: “Contacten in het
buitenland beginnen vaak bij de overheid. Bijvoorbeeld via Rijkswaterstaat.
Die brengt Deltares mee, die het Nederlandse bedrijfsleven in dat land kan introduceren en kan helpen. Deltares is daar
een goed instituut voor. Of we het beter
zullen doen dan de oude geo-instituten
weet ik niet. Wel is het een specifiek uitgangspunt van Deltares en dat creëert
een maatschappelijke meerwaarde.”
Iets dichterbij, op loopafstand van het
Utrechtse ‘filiaal’ is de Universiteit
Utrecht. Het NITG heeft destijds de
standplaats Utrecht gekozen om nauw
samen te kunnen werken met de geologische faculteit van de universiteit. Die
samenwerking zal niet verdwijnen. In
tegendeel, hij zal zelfs breder worden dan
de aardwetenschappelijke loot van de
universiteit. “Deltares is en blijft een
bèta-instituut. Maar het gaat niet alleen
om de oplossing van een probleem, het
gaat ook om de manier waarop dat in de
maatschappij gepresenteerd wordt. Kijk
naar de Betuwelijn – nut en noodzaak
even buiten beschouwing latend. Die is
zonder overleg, van bovenaf opgelegd.
Dat heeft tot enorm veel boosheid en onrust geleid. Om tot goed overleg te komen
en een besluit te nemen dat gedragen
wordt door de maatschappij hebben wij
de gamma-wetenschappen nodig. En
andersom kunnen de gamma’s ook best
wel wat exacte kennis gebruiken.”
Aukjen Nauta

Beheersing van het waterpeil ten opzichte van de maaiveldhoogte door de eeuwen heen.
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Doorsnede door de kop van Noord-Holland met de verschillende (grond)waterstromen.

De Deltares-feiten op een rijtje
Het begin – Commissie Wijffels

ontstaat voor innovatie, heeft via de

TNO, net als DINO (Data en Informatie

De afkortingen

Het begon allemaal in 2004 met de

commissie Wijffels voor een aardver-

van de Nederlandse Ondergrond), de

RGD

commissie Wijffels die aanbevelingen

schuiving gezorgd binnen onze aardwe-

database waarin het overgrote deel van

deed over de rol van TNO (de Neder-

tenschappelijke wereld. Nederland zal,

de diepe en ondiepe boringen (bijna 400

landse organisatie voor Toegepast-

als een van de weinige landen in de

duizend) in Nederland opgeslagen zitten.

Geo-wetenschappen, in 2005

Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en

wereld, geen nationale geologische

Van Rijkswaterstaat gaan mensen van

opgegaan in TNO-Bouw en Onder-

de GTI’s (de Grote Technologische

dienst meer hebben. De Rijks Geologi-

drie specialistische diensten over: DWW

Instituten). Nederland kent vijf GTI’s;

sche Dienst, sinds 1997 onderdeel van

(Dienst Weg en Waterbouwkunde), het

twee daarvan zijn actief in de geo-hoek:

TNO (eerst als NITG - Nederlands Insti-

RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee)

GeoDelft en het Waterloopkundig Labo-

tuut voor Toegepaste Geologie, daarna

en het RIZA (het rijksinstituut dat over

ratorium (WL|DelftHydraulics). De overi-

als TNO - Bouw en Ondergrond) houdt

het beheer van zoetwater en afvalwater-

GTI’s

Grote Technologische Instituten

ge drie zijn het Nationaal Lucht- en

op te bestaan. In februari 2006 heeft

behandeling gaat). Bij Rijkswaterstaat

NLR

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-

Ruimtevaartlaboratorium (NLR), het

het kabinet besloten tot de oprichting

gaat het om 140 man uit dertig verschil-

Energieonderzoek Centrum Nederland

van een nieuw instituut waarin de

lende afdelingen, verspreid over heel

ECN

(ECN) en het Maritiem Research Insti-

Nederlandse aardwetenschappelijke en

Nederland.

MARIN Maritiem Research Instituut Neder-

tuut Nederland (MARIN). Stuk voor

technische kennis over delta’s gecon-

Deltares is gevestigd in Delft en

stuk zijn het instellingen opgericht voor

centreerd gaat worden: Deltares.

Utrecht. Het instituut heeft, als het

opgegaan in
NITG

nis op hun specifieke vakgebied en het

Het nieuwe – Deltares

en 900 medewerkers en een geschatte

ontwikkelen van technologieën voor

In het nieuwe Deltares zullen GeoDelft

omzet van 100 miljoen euro per jaar.

overheid en bedrijfsleven.

en WL|DelftHydraulics, integraal opgenogrond zal alleen het ondiepe deel –

De politieke ambitie om wetenschappe-

‘Bodem en Grondwater’ – overgaan in

lijke kennis beter toegankelijk te maken

het nieuwe instituut (rond de 150 werk-

voor het Nederlandse bedrijfsleven,

nemers). Het ‘diepe’ deel van TNO, ‘Olie

zodat een zo gunstig mogelijk klimaat

en Gas’, en ‘Geo-energie’ blijven bij

Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk
Onderzoek

laboratorium
Energieonderzoek Centrum Nederland

land
DINO

Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond

DWW

Dienst Weg en Waterbouwkunde,
onderdeel van Rijkswaterstaat

RIKZ

men worden. Van TNO-Bouw en OnderHet offer – Rijks Geologische Dienst

Nederlands Instituut voor Toegepaste

grond
TNO

volledig operationeel is, tussen de 800

het verwerven en onderhouden van ken-

Rijks Geologische Dienst, in 1997

Rijksinstituut voor Kust en Zee,
onderdeel van Rijkswaterstaat

RIZA

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling,
onderdeel van Rijkswaterstaat

RWS

Rijkswaterstaat, onderdeel van Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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. voetlicht . Punkliefhebber en laatbloeier John Reijmer

Nieuwe hoogleraar
sedimentologie aan de VU

Reijmer tijdens de Spanje-excursie, naar Sorbas, in mei dit jaar: een mooi transgressief conglomeraat gelegen op het basement.
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Prof. dr. J.J.G. (John) Reijmer is de
nieuwe hoogleraar van de afdeling
Sedimentologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Gepromoveerd aan de VU, bij
zijn voorganger prof. Wolfgang
Schlager, is hij gespecialiseerd
in het functioneren van recente
en fossiele carbonaatsystemen:
riffen dus.
De sedimentologie van zo’n levend
systeem is uniek en niet te
vergelijken met de manier waarop
een rivier zijn sediment verwerkt.

Recente riffen leren je de
biologische processen te
begrijpen. Met die kennis
kun je de diepte in gaan om
grootschalige sedimentologische
processen te doorgronden.

Veel had het niet gescheeld of Reijmer
had zijn academische opleiding niet voltooid. Het was nog de tijd van lange studies: zeven of acht jaar was heel normaal
en studenten die hun tienjarig jubileum
vierden waren niet uitzonderlijk. Voor
Reijmer was muziek de vertragende
factor. Hij was een grote fan van punkmuziek, ging veel naar concerten en
bracht veel tijd door in muziekwinkels.
Bijna had hij de overstap gemaakt naar
een platenmaatschappij om muziekmanager te worden: bandjes volgen, ze
begeleiden en proberen ze bij een platenmaatschappij binnen te loodsen. Maar
tijdens zijn doctoraal kwam de animo er
in om verder te gaan met de geologie.
En die is niet meer verdwenen.

Bosbouw of geologie
“Niet iedereen weet op zijn achttiende
precies wat hij wil. Sommigen hebben
hun hele carrière dan al uitgestippeld,
maar er zijn er genoeg die meer tijd nodig
hebben. Dat kon toen nog; je kreeg meer
tijd om je te ontwikkelen en ervaring op
te doen. Voor mij is dat goed geweest. Ik
ben een laatbloeier. En ook ik ben aardig
goed terecht gekomen.”
Reijmer ging geologie studeren aan de

Universiteit van Amsterdam. Bosbouw,
zijn tweede keuze, viel toch af. Aan het
eind van zijn studie, begin jaren tachtig,
fuseerden de twee Amsterdamse geologische opleidingen tot een faculteit verbonden aan de Vrije Universiteit. Er kwam
een nieuwe hoogleraar, carbonaatsedimentoloog Wolfgang Schlager, en Reijmer
ging promoveren op de relatie tussen de
variatie in kalksediment in turbidieten en
zeespiegelschommelingen.
“Het onderzoek richtte zich op de kalkkorrels die van het carbonaatplatform – het
rifcomplex – in een turbidiet de helling
van het platform afglijden de diepzee in.
Bij verschillende zeespiegelstanden gaat er
ander kalkmateriaal mee naar beneden.
Als de zeespiegel hoog staat, zoals nu, dan
worden er op het platform bijvoorbeeld ooïden en pellets gevormd. Zakt de zeespiegel, dan komt het platform droog te staan;
er vormen zich geen ooïden meer en je zult
dus ook geen ooïden terugvinden in een
turbidiet. Het soort rifmateriaal in een
turbidiet is een indirecte indicatie van de
zeespiegelstand.”

Tien jaar later
De riffen bij de Bahama’s vormden het
recente deel van Reijmers promotieonderzoek. Trias-kalken uit de Noordelijke
Kalkalpen waren de fossiele tegenhanger
en die bleken veel moeilijker te interpreteren. “De boorkern bij de Bahama’s ging
tot de grens Plio-Pleistoceen. Daaruit kon
ik de huidige situatie reconstrueren en
teruggaan in de tijd. Er bleek een goede
correlatie te zijn tussen de variatie in de
zeespiegelstand en de soort kalkkorrels in
de turbidiet. In de Alpen heb ik een turbidietsectie van 100 meter dik opgenomen
en slijpplaatjes onderzocht op de verschillende soorten kalkkorrels. Ik vond wel een
cycliciteit, maar het was veel moeilijker
om precies te begrijpen welke soorten korrels bij welke zeespiegelstand hoorden. Ik
vond maar weinig materiaal dat goed vertegenwoordigd is in recente riffen. Waarom, daar zijn we toen niet goed achter
gekomen. Pas tien jaar later zijn geologen
zich gaan realiseren dat fossiele riffen een
andere opbouw hebben. Zij waren meer
microbieel gestuurd, massiever van vorm
en hadden niet de steile buitenrand die zo
kenmerkend is voor recente riffen. Daardoor exporteerden ze ook een ander soort

kalkkorrels dan de huidige karbonaatrifsystemen.”

Indische Oceaan
Na Amsterdam ging Reijmer begin jaren
negentig naar Duitsland, naar Geomar,
het mariene onderzoeksinstituut van de
Universiteit Kiel. Het werk daar richtte
zich voornamelijk op recente riffen. Duitsland doet veel meer aan marien onderzoek
dan Nederland. Er zijn meerdere grote
instituten – Bremen, Bremerhaven, Kiel,
Warnemünde – met veel schepen en veel
expedities. Reijmer heeft zich daar met
name gericht op het klimaatonderzoek,
maar hij heeft ook degelijk geologisch
onderzoek gedaan aan Carboon-kalken
in Noord-Spanje.
Na een kort maar zeer interessant intermezzo in Marseille is Reijmer nu weer
terug in Amsterdam. Hij had zich verheugd op de samenwerking met Dick
Kroon, tot begin dit jaar hoogleraar Paleoklimatologie aan de VU. Maar die is terug
naar zijn oude stek, de universiteit van
Edinburgh, waar hij de prestigieuze
Regius Chair of Geology aangeboden
heeft gekregen. Plannen heeft Reijmer
genoeg. Hij wil aansluiten bij het bestaande onderzoek van de VU aan de
riffen bij Madagascar en het uitbreiden
tot een grootschalig project dat het hele
westelijk deel van de Indische Oceaan
omvat, van India tot aan Madagascar.
De onderzoeksvraag zal zich met name
richten op de relatie tussen de productie
van carbonaatsediment en moessonvariaties, oceaanstromingen en het klimaat in
dat deel van de Indische Oceaan.

Zonnecycli
“In december gaan we naar de Malediven,
een eilandengroep ten zuidwesten van de
punt van India. Het is een project samen
met Hamburg, Frankfurt, Bremen en
Houston. Zeer veel kennis die wij hebben
over recente rifsystemen, komt van de
Bahama’s. De Malediven zijn heel anders
opgebouwd. Zij kennen een grotere diversiteit aan koralen en het platform heeft
zich anders ontwikkeld. De eilandengroep
bestaat uit een dubbele ring van atollen,
waarbij een groot gedeelte van de riffen
meegegroeid is met de zeespiegelveranderingen en een ander deel niet. Wij willen
weten waarom. Een van de projecten is
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sedimentologie te geven aan de studenten petroleum engineering. Carbonaten
zijn uitstekende reservoirs voor olie en
gas – zeer veel olie uit Saudi-Arabië zit in
Jura-kalken. Kennis over carbonaten is
belangrijk. Hij ziet graag een goede relatie met de olie-industrie. Het geeft een
meerwaarde aan de opleiding. De studenten zien het verschil tussen de wetenschappelijke manier van onderzoek en de
praktische manier waarop dat bij oliemaatschappijen wordt uitgevoerd.

Academische vrijheid

Het contact tussen een zoutdiapier en sedimenten in het zuidoosten van Iran.

het maken van een 3-D-model van een
gedeelte van het platform. Daarvoor gaat
seismiek geschoten worden van de bovenste 100 tot 200 meter van het platform.
Van de diepere delen bestaat al oude,
industriële seismiek. De grens tussen
Plioceen en Mioceen is vrij goed vastgelegd. Het gaat nu om de grens PlioceenPleistoceen. Recente riffen leren je de
biologische processen te begrijpen. Met
die kennis kun je de diepte in gaan om
grootschalige sedimentologische processen te doorgronden. Maar koraal is ook
levend materiaal dat informatie opslaat
over het klimaat in het verleden. Wij hebben van de Bahama’s bijvoorbeeld een
sedimentkern die 8000 jaar terug gaat
waarin de zonne-cycli te herkennen zijn.”
Voor het carbonaatonderzoek op land
lopen projecten in Zuid-Frankrijk (samen
met de Universiteit van Marseille) en er
zijn ideeën voor de Paleocene en Krijtafzettingen in Albanië. Een van de nieuwe
gebieden waar Reijmer zeker gaat werken
is Egypte, in samenwerking met Bremen.

Zo’n drie- tot vierhonderd kilometer ten
zuiden van Cairo, op de hoogte van Hurghada, een bekende kustplaats, tussen de
Nijl en de Rode Zee, ligt een carbonaatplatform (’carbonate ramp’), een vlak hellend platform dat tektonisch steiler is
geworden, zodat zich een diepwaterafzetting heeft ontwikkeld.
Buiten alle eigen projecten, zal Reijmer
in de toekomst een dag in de week naar
Delft gaan om daar colleges carbonaat-

Er moet een zekere academische
vrijheid zijn met ruimte voor gekke
ideeën. Die is er nu haast niet.
Hoe kun je anders een visie ontwikkelen?

Een land is veranderd als je er vijftien jaar
niet gewoond hebt. Nederland is vol geworden, vindt Reijmer, en de Nederlandse
universiteiten hebben er vooral een enorme hoeveelheid administratie bij gekregen. “Ik zie op de werkvloer een te grote
druk om te bezuinigen. Wij worden afgerekend op het aantal uren onderwijs dat wij
geven. Daarmee financieren wij ons grondbudget. Het is zo doorgeschoten dat wij de
tweede en derde geldstroom (de subsidies
van NWO en gelden uit het bedrijfsleven –
red.) nodig hebben om de afdeling draaiende te houden. Terwijl dat geld bedoeld
is om onderzoek te doen. Het is een duur
vak, geologie, dat weet ik. Je hebt laboratoria nodig en machines. Sommige
gebruik je misschien twee keer per jaar.
Maar zonder die faciliteiten, mis je mogelijkheden en kansen. Ik hoop werkelijk dat
de huidige minister zich realiseert dat wij
niet alleen onderwijs geven en dat niet al
het onderzoek gefinancierd kan worden uit
commerciële opdrachten. Er moet een
zekere academische vrijheid zijn met
ruimte voor gekke ideeën. Die is er nu
haast niet. Hoe kun je anders een visie
ontwikkelen? Kijk naar mijn promotieonderzoek. Toen ik naar Duitsland ging, heb
ik een onderszoeksvoorstel geschreven dat
een voortzetting was van mijn promotie.
Het werd afgekeurd, want het idee zou
niet uitvoerbaar zijn en het was nog nooit
eerder gedaan. Mijn promotie aan de VU
is dus een risicovol onderzoek geweest.
Het voorstel zou het nu nooit meer halen.
Terwijl het toch succesvol was. Als dat
niet meer mogelijk is, dan beperk je het
wetenschappelijk onderzoek en verzwak je
indirekt het onderwijs. Dan dood je de creativiteit van mensen.”
Aukjen Nauta
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. zaken overzee . Geoloog Max Vos in Canada

Max Vos studeerde geologie aan de Universiteit van Leiden in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Hij vertrok naar Ontario, Canada, waar hij nog steeds
woont. Hier zijn verhaal over zijn promotie-onderzoek naar het kristalliseren
van mineralen.

My Brush with Science
In high school my choice to become a
geologist was determined by several factors. One was the well-meaning but wishful suggestion of my mathematics teacher
to become employed as a drill operator in
the oil production business. An engineer
in this field would travel worldwide, make
piles of money and enjoy a freedom
which he himself obviously felt lacking
in his career. His suggestion was food
for thought, but my inclination was not
toward the mechanical, and the muddy
and smelly aspects of an oil-well drilling
operation had little appeal for me. I could
have studied medicine instead.

Sudbury area
Now, as luck would have it, I met around
this time an interesting Indonesian fellow
who was obviously better informed on the
well and woe of oil production. This
acquaintance, a prince of the Javanese
court of Surakarta, who was studying
agriculture and forestry in the Netherlands suggested that, in my case, if travelling and gainful employment were my
goal, I would have a much better time as
a geologist. Gainful employment was not
negotiable, I needed that. Travelling was
a grand desire just to get me out of an
overpopulated country right after the
second world war, with its inherent
danger of starvation problems. Geology
became my choice.
Courses at the University of Leiden,
initial employment and a start as conscripted military man in the Dutch East
Indies, or rather Indonesia, kept me busy
for the next eight years. Although I had
a diversified grounding in all aspects of
geology, and practical experience in mapping an area with two types of granite in
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De geologie van Sudbury, Ontario, Canada.

the French Pyrenees, gainful employment
saw me operating a gravity meter in
Papua-New Guinea, and later in Portugal,
all in the service of oil exploration of
course. In the process I got married and
started a family and so doing it took a
few more years for me to come back to
real geology, this time in Canada, in
1957. I struck it rich. I landed a job in
the Sudbury area. Here, as mine geologist, one keeps track of all the sulphide
ore deposits in one’s part of the mine,
and continuously wonders how they got
there. And even now, with the cosmic
interpretation of meteorite impact to
explain the Sudbury crater the emplacement of the ore bodies in question
remains a riddle.
For my part, the presence of all these
orebodies seemed a nice subject to take
to the university, this time Toronto, for
further study. The idea of acquiring a
Ph.D. had been lurking in the back of my
mind for a long time and this puzzle
looked to be the perfect vehicle.

Little did I know!
The rock collected for my thesis work
soon told me that, indeed, understanding
the crystallization history was paramount
to further interpretations of rock origin
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and ore deposition, just as they had told
me that many years ago in Leiden.
Fortunately, I was now given ample time
and opportunity to wrestle this problem
to the ground, or rather out of it.
The rocks associated with Sudbury ore
are largely of one kind, basic rocks, in
composition comparable to basalts and
basic dike rocks. The rock forming
minerals are all silicate minerals i.e.
silicium oxide with hydrogen, sodium,
potassium, calcium, iron and magnesium
added in varying proportions, ranging
from pure quartz to those richest in iron
and/or magnesium, e.g. olivine. Hornblende and mica are the one’s containing
some hydrogen as well. Hypersthene and
augite are also common minerals of the
middle range.
When I showed up in Toronto with my
collection of basic rocks it had already
been established by respected chemists
that in liquid form all the chemical
elements concerned are totally miscible.
This put a restraint on interpreting
neighbouring but related rock types.
Their differences must have come about
in the solid state. Particularly telling
was this problem in the so-called layered
complexes in which a vertical gradation
of rock types from olivine rich to

calcalkaline rich, or feldspathic, repeats
itself. Here the theory of ‘crystal settling’
found its origin.
The whole process of crystallization was
considered comparable to the nucleation
and growth of salt crystals in a saturated
solution. This comparison was suggested
in an early stage by a Norwegian geologist
(Goldsmith) and for lack of understanding
the impetus for and success of nucleation, even in salt solutions, the concept
was greedily adopted in petrology. Crystal
settling had become an unassailable
dogma at the outset of my Ph.D. studies.

Touch of a hammer
Fortunately, the professor who took me
under his wing in the University of Toronto (Moorhouse) was in the process of
preparing a major opus on rock types
of basic composition and had, in a long
career, collected a fine assembly of rock
samples of this nature with different
crystallization histories e.g. volcanic
lavas, intrusive dike rocks and various
samples of layered complexes, of which
the origin, intrusive or extrusive, had
been determined in the field. Here I was,
well aware that in order to make a worthwhile contribution to the science of
petrology, I would have to zero in on

the crystallization history of rocks, in
my case basic rocks.
In my survey of rock types I included
of course volcanic glass, the solidified
equivalent of silicate liquid, in which
no crystallization was evident at all.
Occasionally, volcanic glass will show
so-called perlitic cracks, internal fractures, circular in thin section, which I had
always concidered a result of cooling
contraction. This idea was probably inspired by a story told by a former professor
(Escher) who knew of a volcanic glass
under tension that would shatter in pellets at the touch of a hammer. I have
never found the equivalent but I trusted
this professor unconditionally. Of course
I would have liked to observe the phenomenon myself.
When, ultimately, I became very familiar
with the inter growth patterns of crystals
in my rock samples I started to observe
regularities that I could no longer fit into
the framework of crystal settling. I became more and more doubtful of the
dogma. Here were circular arrangements
of multiple grains, occasionally even a
radial as well as concentric distribution of
dark ferro-magnesian minerals in a background of feldspathic material like spokes
and rim of a wagonwheel, in size reminiscent of perlitic cracks.
Moreover, in other thin sections I found
tablets of labradorite, a calcic feldspar,
arranged along circular structures. Not
tangential to the circle as might be
expected of a free-floating crystal, but
having its central twinplane coinciding
with the circle! Apparently the tension
associated with the formation of the circular structure was instrumental in the
nucleation of the crystal on either side of
its central twin plane. Multiple twinning,
as is common in these feldspars, can be
seen as a repeat of this process, in which
the crystallizing twin develops tension
in the adjacent silica gel, which then
cristallizes as a result. The mobility of
calcium in the gel-like surrounding would
explain why the resulting crystal is more
calcium-rich toward the center. Also,
presumably, the motion of these calcium
atoms stirs the gel-like mass into a
crystalline conformation. The concept
of structure underlying the crystallization
process was born in these observations.
Remained to determine in how far random structures underlie all differentiations in a silica gel of ‘miscible’ components. The process described is hard to
measure in concrete physical parameters.
The term ‘liquid crystals’, used in compu-

ter display terminology, fits in with these
observations but is even now ‘anathema’
to many geologists.

Funnel shaped
Once I had overcome my inhibitions due
to indoctrination, looking at thin sections
became much more fun. It was no longer
necessary to assume that crystals had
been moving up and down in their liquid
environment as had been done in order
to explain certain forms of zoning in
these crystals. Becoming more and more
enchanted by my observations I was able
to listen more carefully to what the rocks
were trying to tell me. For instance, in
one thin section I came across a stunning
structure which normally, for lack of
understanding, would have been branded
a totally spurious accident.
Here a central area was enclosed by early
crystallizing labradorite crystals. The circular
outline of this area was indented at the base
of a funnelshaped configuration. Crystallization in the funnel had created a zig-zag pattern of alkaline plagioclases surrounded by a
siliceous, late crystallizing mass. The whole
arrangement suggested that crystallization in
the central area drew in material from the
funnel which then caused potential fractures
in a zig-zag pattern. These zig-zag ‘fractures’
became the impetus for crystallization of the
plagioclases there.
For my own satisfaction, and as proof of
the pudding, I set out to find evidence of
hitherto little understood crystallization
phenomena. In a collection of volcanic
rocks in the Royal Ontario Museum, curated by a colleague (Lumbers), I found
excellent examples of so-called hourglass structures in crystals, i.e. zoning
corresponding to a distribution of elements in the shape of an hour-glass.
In augites for example the outside of the
crystal is more iron rich than the magnesium rich center. This distribution suggests that the body of the crystal may have
been positioned where two globular structures in the crystalline mass were visibly
meeting in the augite crystal. Ergo, in
the process of crystallization, before elements in the gel-like silicate mass became totally fixed in their position in
crystals, there was a general movement
of the more mobile iron atoms towards
the center of the globular masses, leaving
the magnesium-rich material to be locked
in at the center of the augite crystal.

by an imaginative friend with a background in physics and chemistry (Bram
Verhoeff). Bram was doing research on
waxes at the time and to him testing my
ideas was a simple matter of filling a
test tube with hot sulfur and topping it
off with parrafine wax, two immiscible
liquids. Knowing the temperature at
which sulfur crystallizes he sat down and
watched it cool. Sulfur loses about ten
percent of its volume upon crystallization.
Bram watched the temperature sink to
well below the crystallization point. At
this temperature the wax he had chosen
acquired considerable stiffness. Imagine
his surprise when he suddenly saw, upon
further cooling, the bulk of white wax
shoot down into the column of yellow
sulphur distributing itself along patterns
known in geology as graphic, like arabic
script, angular, as in graphic granite.
In geology this texture is typically associated with the crystallization of a socalled eutectic melt, a melt in which
the miscible components separate and
crystallize out simultaneously. The fact
that considerable tension was generated
before crystallization took place supported my ideas, according to my friend.
While I was working for my Ph.D. in the
early sixties I have often thanked my wife
for bearing with me. I was totally absorbed in my studies, but I told her that
generations of geology students would
be forever grateful to her for allowing
them to be delivered of the bug-bear
of crystal settling.
Max A. Vos, Ph.D. Geology
121 Brunswick Ave
Toronto, Ontario, Canada, M5S 2M3

Parrafine wax
Additional insight into crystallization was
gained by an experiment. It was designed
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Wetenschap en techniek in de
wereldgeschiedenis
Wetenschap en technologie vallen
in geschiedenisoverzichten vaak
tussen de wal en het schip. Recentelijk nog bij de introductie
van het voorgestelde Nederlandse
geschiedeniscanon door Van Oosterom. Vandaar dat een boek
waarin de geschiedenis van wetenschap en technologie in het
brandpunt staan welkom is.
In Science and Technology in
World History, van McClellan III
en Dorn komen niet alleen Europese wetenschap en technologie
aan bod, ook ontwikkelingen
elders krijgen aandacht. Toch
gaat viervijfde van het boek over
Europese ontwikkelingen aangevuld in de laatste hoofdstukken
met bijdragen over de Verenigde
Staten in de 20ste eeuw. Ons

werelddeel neemt dus een bijzondere positie in, iets waarvan we
ons vaker bewust mogen zijn,
zeker als het uit de pen van Amerikanen komt.

Kind van de Verlichting
Waarom zouden geologen een
boek moeten lezen waarin geologie maar zeer kort wordt aangestipt? Juist daarom, lijkt mij, want
de samenhang tussen geologie en
de andere wetenschappen verdient meer aandacht. Geologie is
kind van de Verlichting en erfgenaam van de ‘klassieke’ disciplines wiskunde, natuurkunde,
mechanica, alchemie en scheikunde. Het werd pas in de 18e
eeuw gedefinieerd, samen met de
biologie. De eigenzinnige ontwikkelingsgang van de klassieke, en

latere, disciplines en hun praktische, technologische toepassing
worden hier beschreven van ‘revolutie’ tot ‘revolutie’ op de menselijke ontwikkelingsweg.
Eerst was er de beheersing van
vuur. Daarna werd de nomadische
leefwijze vervangen door een
sedentaire en werd geïrrigeerde
landbouw mogelijk. De Industriële
Revolutie van de 18e eeuw was
pas weer een gelijkwaardig belangrijke doorbraak; de recente Elektronische Revolutie kan hier misschien ook toe gerekend worden.

Metallurgie
Ongeveer 5000 jaar geleden ontstonden civilisaties in de dalen
van Nijl, Eufraat, Tigris, Ganges
en Yang Tse. Later, en onafhankelijk daarvan, ontstonden er in

Uraniborg; het ‘kasteel van de hemel’, op het Deense eiland Hveen, waar Brahe 20 jaar lang waarnemingen deed.
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Midden-, Zuid- en, in beperkte
mate, in Noord-Amerika civilisaties. Alle berustten op enige
natuurlijke kennis van de fysica
en er ontstonden spontane technologische toepassingen zoals de
hefboom, het wiel, de wig en rollers. Geologie was van betekenis
voor het bakken van klei tot potten en het kleuren daarvan met
mineralen en ertsen. Het was het
begin van de metallurgie die uitliep op de toepassing van koper,
brons en ijzer in de gelijknamige
tijdperken.
In enkele Griekse stadstaten en
koloniën ontwikkelde zich een zelfstadige, onafhankelijke Helleense
natuurfilosofie met een kosmologie
waarin de aarde centraal stond.
Alexander de Grote kwam in contact met culturen waarin vorsten
steun gaven aan natuurfilosofen.
Die vreemde invloeden veranderde
de Helleense filosofie in Hellenistisch en ruim 500 jaar lang was
Alexandrië het wetenschappelijke
centrum daarvan. De Romeinen
met hun praktische geest pasten de
Hellenistische natuurkennis toe in
de architectuur, de aanleg van
wegen, de bouw van aquaducten en
het vervaardigen van militaire werktuigen. Zo werd de basis gelegd
voor de westerse technologie.

Reconquista
De late oudheid richtte zich op
het behoud van verworven kennis,
maar verwaarloosde het ontdekken van nieuwe zaken, misschien
omdat er in een slavenhoudende
samenleving geen sociale rol
bestond voor wetenschapsbeoefening. Deze trend werd kort onderbroken door de Karolingische
opleving waarin een landbouwrevolutie plaatsvond door nieuwe
ploegtechnieken en het drieslagstelsel. Hogere landopbrengsten
bevorderden de bevolkingsgroei
en urbanisatie. Onderwijsinstellingen waren verbonden aan de
nieuw gebouwde kathedralen.
De eerste onafhankelijke universiteiten werden gesticht om hogere
geestelijken, juristen en geneesheren op te leiden. Onderzoek
hoorde niet tot de opdracht.
Europa maakte kennis met de
islam. Het systematisch gebruik
van de stijgbeugel bevorderde een

wereldbeeld. De universiteiten
waren nog steeds vooral gericht
op onderwijs. Daarom werd onderzoek bedreven in privé- en staatsgesteunde wetenschappelijke
genootschappen. Daarnaast bouwden handwerkslieden vestigingen,
waterwerken, polders en slepen
lenzen voor telescopen en microscopen. Het gebruik ervan opende
de microkosmos in plant, dier en
mens, en de macrokosmos van de
nachtelijke sterrenhemel. Zulke
autodidacten deden belangrijke
medische en biologische ontdekkingen zoals Eric Jorink in het
recent besproken ‘Boeck der
Natuere’ (2006) duidelijk maakt.

Voorkant van het besproken boek met muurkwadranten waarmee Tycho
Brahe (1546–1601) opvallend nauwkeurige waarnemingen deed met het
blote oog.

militaire revolutie met gebruik van
nieuwe gevechtstechnieken. De
ontdekking van springstoffen leidde tot nieuwe wapens. In islamitische kenniscentra werden geschriften uit de klassieke oudheid
onderzocht en in het Arabisch
vertaald. Pas nadat het vertaalcentrum Toledo in 1085 door
de christelijke reconquista was
heroverd, verschenen er ook vertalingen in het Latijn. De klassieke kennis werd herontdekt. Vooral
die van Aristoteles werd ingebed
in de christelijke scholastiek.

Kerk
Behalve vanuit de kerk kende het
Europa van de 14e eeuw geen
centrale sturing. Wel had het een
bloeiende landbouw, groeiende
steden en een geïnstitutionaliseerd hoger onderwijs. In parallelle, niet-Europese civilisaties met

centrale sturing was dat wezenlijk
anders. Wetenschap en technologie in Europa kregen pas centrale
sturing met de opkomst van de
nationale staten in de 16e eeuw.
Behalve voor oorlogen op het land
werden de verbeterde militaire
wapens en technieken ook ingezet
op schepen. Europese ‘ontdekkingsreizigers’ ontdekten nieuwe
werelden en legden nieuwe wingebieden open. Landen werden in
kaart gebracht, en er werden veel
onbekende materialen aangevoerd
die de nieuwsgierigheid prikkelden. Vanaf de 16e eeuw waren
alle ingrediënten aanwezig voor
een van de meest kenmerkende
ontwikkelingen in Europa: de
wetenschapsrevolutie.
Het werk van Copernicus, Tycho
Brahe en Galileo veranderde de
geocentrische kosmologie van
Ptolemeus in een heliocentrisch

Micro- en macrokosmos
Na 150 jaar commerciële scheepvaart was het gemeengoed geworden om ‘rariteiten- en naturaliënkabinetten’ op te zetten. Wetenschappelijke genootschappen
voerden de eerste wetenschappelijke expedities uit onder andere
om de exacte dimensies van de
aarde vast te stellen. Er werden
kruidentuinen aangelegd om lokale en exotische planten te bestuderen zoals de Jardin des Plantes
van de Academie des Sciences in
het Frankrijk van Lodewijk XIV, de
New Gardens van de Royal Academy in Groot-Britannië en Clusius’
Hortus Botanicus van de Universiteit van Leiden.
Het hoogtepunt van deze 1e
wetenschappelijke revolutie was
het werk van Newton. Hij stelde
mathematisch vast dat aarde en
kosmos aan dezelfde natuurkundige wetten moesten gehoorzamen. De identiteit van de aarde
werd duidelijker en de geogonie
(de latere geologie) ontwikkelde
zich samen met biologie tot een
nieuwe wetenschap. Het werk van
Darwin maakte duidelijk dat
plant, dier en mens eenzelfde biologische oorsprong hebben en uit
elkaar zijn voortgekomen. Dan
moest de aarde onvoorstelbaar
veel ouder zijn dan werd gedacht!
Zo’n 200 jaar later, tijdens de 2e
wetenschappelijke revolutie,
waarin wij ons nog steeds bevinden, werden Newton’s wetten
aangevuld met Einstein’s inzichten. Plaattektoniek veranderde de
‘onveranderlijke’ oude aarde in

een dynamische planeet. In de
20e eeuw werden de eerste verkenningen uitgevoerd naar de
infrastructuur van materie, het
zonnestelsel en het Universum,
en naar de vormingsgeschiedenis
van de aarde.

Steenkool en ertsen
Dit boek benadert voortdurend
dat pure (bijvoorbeeld Helleense)
wetenschap niet altijd praktisch is
en dat de praktische toepassing
van de wetenschap de dienende
functie is van de technologie. De
geogonie ontstond als een technologie die de industriële revolutie
mogelijk maakte door steenkool
en ertsen te verschaffen. Wetenschappelijk werd de geologie pas
later gegrondvest.
Het boek besluit met enkele
hoofdstukken waarin een overzicht staat van de kakofonie van
nieuwe technologieën, deelwetenschappen en de proliferatie van
ondersteunende opleidings- en
onderzoeksinstituten in de 19e en
20e eeuw waarbij, begrijpelijk, de
bijdrage van de VS sterk wordt
benadrukt.
Het boek is verdeeld in vier
thematische delen en in twintig
hoofdstukken, en besluit met een
praktische ‘guide to resources’
met een selectie van pertinente
literatuur voor elk hoofdstuk en
veel verwijzingen naar internetsites. Ook een zaakindex is aanwezig.c
Kennisname van dit boek is belangrijk voor iedereen die het
‘grote beeld’ wil begrijpen van de
geschiedenis van wetenschap en
technologie. Het wordt dan ook
hartgrondig aanbevolen, juist ook
aan geologen.
Tom Reijers

• J. E. McClellan III & H. Dorn
• The John Hopkins University
Press • Baltimore • 2006
• 478 pp. • € 27,95
• ISBN 0-8018-8360-1
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. klimaat

kan ook het gebroken nevengesteente, dat uit olivijn bestaat,
meedoen aan de reactie.

Prijsvraag-inzending van Professor Schuiling

Olivijn om grote hoeveelheden CO2
uit de atmosfeer te halen
Sir Richard Branson, eigenaar van
Virgin, heeft begin februari van dit
jaar een prijsvraag uitgeschreven
voor ideeën om ‘aanzienlijke’ hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te
halen. Samen met Al Gore, voormalig vice-president van de Verenigde
Staten, maakte hij de prijsvraag
bekend. Juryleden zijn ondere
andere James Lovelock (van de
GAIA-theorie), James Hansen (klimaatwetenschapper bij NASA),
milieudeskundige Sir Crispin Tickell en paleontoloog Tim Flannery.
Olaf Schuiling, emeritus-hoogleraar
geochemie aan de Universiteit
Utrecht, beschrijft hier een van zijn
voorstellen voor de prijsvraag.

Knalgroene energie
Groene energie is energie die opgewekt wordt zonder CO2-uitstoot.
Een stap verder is knalgroene
energie, dat is energie die wordt
opgewekt terwijl je tegelijk CO2
vastlegt. Dit voorstel legt uit hoe
je dat kunt doen.
De meest directe manier om CO2
vast te leggen is om er een carbonaat van te maken. Dat kan door
CO2 te laten reageren met calcium- of magnesiumsilicaten. Het
meest voorkomende magnesiumsilicaat op aarde is olivijn, maar
de reactie tussen olivijn en CO2
verloopt helaas erg langzaam,
zelfs in aanwezigheid van heet
water of stoom. Je kunt de reactie
schrijven als:

een kalkoven) kost heel veel energie, dus als je de reactie de andere kant op laat lopen komt diezelfde hoeveelheid energie vrij.
Theoretisch zou een goed geïsoleerd systeem zichzelf tot meer
dan 700ºC kunnen opwarmen.
Natuurlijk willen we die warmte
terugwinnen, maar dan moet die
warmte niet voortijdig door straling of geleiding verloren gaan.
Dat betekent dat je de reactie
moet laten verlopen in een systeem met een grote volume/oppervlak verhouding, en dat het systeem erg goed geïsoleerd moet
worden. Gesteentes zijn erg goede
isolatoren, dus je denkt al gauw
om de reactie te laten plaats vinden in een groot gat in de grond.

Er zijn twee scenario’s denkbaar:
• Uitgemijnde mijnen in dagbouw.
• Leg eerst een buizensysteem
aan in de open-pit mijn voor de
injectie van CO2 + stoom en
voor warmtewisselaars. Vul dit
gat met gemalen olivijn en dek
het af met mijnsteen.
• Grote ondergrondse holtes in
dunietgesteentes, ontstaan
door het mijnen van olivijn.
• Leg ook hier een buizensysteem
in aan, leg daar een laag gemalen olivijn overheen en laat het
dak van de holte met dynamiet
instorten. De holte is gevuld met
olivijnpuin en op deze manier

CO2-huishouding
Dit soort systemen kan aangelegd
worden in de buurt van grote
industriële puntbronnen van CO2,
zoals kolencentrales, olieraffinaderijen of cementfabrieken. Het
effect op de CO2-huishouding van
de aarde ligt met deze methode
van CO2-afvangen niet alleen in de
duurzaam opgeslagen hoeveelheden CO2, maar ook in de opwekking van extra energie zonder
CO2-emissie. Hierdoor wordt het
tempo waarin we onze fossiele
brandstoffen uitputten vertraagd –
in tegenstelling tot een aanpak van
het opbergen van CO2 in aquifers
of verlaten gasvelden, waarbij de
afvang, het samendrukken, transporteren en injecteren van de CO2
juist extra energie kost, waardoor
we onze fossiele brandstoffen er
dus extra snel doorheen jagen.
Organisatie
Voor energiecentrales die in de
buurt liggen van dunietmassieven,
zoals de grote bruinkoolgestookte
thermische centrale bij Orhaneli/
Turkije, is het niet eens nodig om
olivijn te transporteren. Vlak bij
de centrale kan een grote ondergrondse holte gemaakt worden in
het olivijngesteente – opgevuld
door het dak van de holte in te
laten storten, zodat de gebroken
olivijn de holte opvult. Maar met
duniet in de ondergrond, of de
noodzaak om olivijn aan te voeren, in beide gevallen zorgt de
goede thermische isolatie door
het nevengesteente er voor dat de
reactiewarmte niet verloren gaat
en gebruikt kan worden.
Voordelen
De grote gaten die veroorzaakt
worden door dagbouw moeten

2 Mg2SiO4 + 2 H2O + CO2 –> Mg3Si2O5(OH)4 + MgCO3

Deze reactie levert erg veel warmte! (zie tabel). Dat lijkt heel verrassend, maar is heel goed te begrijpen als je de reactie omdraait.
Het bakken van een klei –
Mg3Si2O5(OH)4 is een soort kleimineraal – of het branden van een
carbonaat (denk maar eens aan

20

Geo.brief juli 2007

Tabel. Enthalpieën (∆H) van de deelnemende stoffen.

CO2
H2O
Mg2SiO4
Mg3Si2O5(OH)4
MgCO3

∆H (kJ/mol) 773ºC
393.7
243.8
2170.2
4360.9
1112.0

(kJ/mol) 973ºC
394.0
245.6
2168.1
4352.6
1109.2

toch opgevuld worden om het
landschap te herstellen. Door ze
met gemalen olivijn te vullen kunnen ze dienst doen als goed geisoleerde natuurlijke reactoren, en
dat spaart hoge kapitaallasten uit
voor de bouw van industriële
autoclaven.
Tot nu toe hebben alle voorstellen
om CO2 vast te leggen als carbonaten schipbreuk geleden, omdat
de reactiesnelheden zo laag zijn.
Bij deze methode is de reactietijd
niet zo belangrijk; de reactietijd
mag weken of maanden duren.
Minerale vastlegging van CO2 zoals hier beschreven, levert theoretisch nog eens ongeveer 50%
extra energie op bovenop de energie die geproduceerd werd met
de verbranding van de fossiele
brandstoffen.
De technologie om zulke door de
mens gemaakte ‘geothermische’
energie om te zetten in elektriciteit is bekend.
Op een groot aantal van de potentiële locaties is het merendeel van
de benodigde infrastructuur al
aanwezig.

Conclusies
CO2-emissies van grote puntbronnen kunnen reageren met gemalen olivijn in aanwezigheid van
stoom, en worden duurzaam gebonden in het mineraal magnesiet, een stabiel magnesiumcarbonaat.
De reactie produceert een grote
hoeveelheid ‘knalgroene’ energie.
Om deze energie te kunnen
gebruiken moeten de systemen
groot en goed geïsoleerd zijn.
De combinatie van grote, goed
geïsoleerde systemen en lange
reactietijden kan het beste gerealiseerd worden door diepe
gaten in de grond als natuurlijke
reactoren te gebruiken.
Zulke systemen verdragen zelfs
reactietijden van weken of maanden, in tegenstelling tot industriële autoclaven, die oneconomisch
worden als de reactietijd meer
dan een uur bedraagt.
Wetenschappelijke en technische
literatuur over dit onderwerp staat
uitgebreid op de website van het
KNGMG (www.kngmg.nl)

. boekbespreking
Willem J.M. van der Linden

Between Heaven and Earth – The
devil and the deep blue sea
Dit goed geschreven, fraai geïllustreerde, spannende boek verdient
alle aandacht van hen die geïnteresseerd zijn in klimaatveranderingen en in de zin van oceaanonderzoek. Zij vinden antwoord op
hun vraag wat die dure zeegaande
wetenschappers nou doen om de
vele puzzlestukjes te verzamelen.
Stukjes die nodig zijn om het
complexe Systeem Aarde enigszins in kaart te brengen en voldoende te kunnen begrijpen. Het
zijn de harde gegevens om bestaande toekomstmodellen te
toetsen en de antropogene invloed
op het systeem te evalueren. Tja,
zij weten veel die wetenschappers. Zij weten steeds meer en
beter, maar zij weten nooit iets
zeker en dat is lastig.
Lees het boek en je krijgt een
gevoel voor hun zekerheden en
onzekerheden, voor hun motivatie, hun methoden, de opwinding,
voldoening en teleurstellingen.
Van dag tot dag. En dan noem ik
niet het plezier van nauwe samenwerking tussen (Nederlandse en
buitenlandse) zeelui, technici,
wetenschappers, studenten en de
scheepskok, want dan zou je wellicht denken dat een wetenschappelijke ‘cruise’ een vakantiereis
is. Reken maar van niet, er wordt
hard gewerkt, en je bent 24 uur
per dag oproepbaar. Je maakt er
vrienden voor het leven. Eenmaal
aan boord kan je er niet omheen
om een maand of langer samen te
werken en met elkaar om te gaan,
ook met mensen die je anders
nooit ontmoet zou willen hebben.
Het “Netherlands Indian Ocean
Programme” (NIOP) had als centraal thema Global Change met
speciale aandacht voor de effecten
van het atmosferische Moesson
Systeem op het mariene milieu en
v.v., alsook voor de actuo-geologi-

sche archievering t.b.v. de reconstructie van de geschiedenis van
het systeem. Het programma voltrok zich in de NW Indische Oceaan/Golf van Aden/ Arabische Zee.
Het NIOP werd uitgevoerd onder
auspiciën van de NWO ‘Stichting
Onderzoek der Zee’ (SOZ) en
doorliep drie fasen: planning
(1990–1992)1, uitvoering (mei
1992–april 1993) en verslaglegging (1993-1995)2,3. De ‘uitvoering’ was de laatste grote expeditie
van het onderzoekvaartuig RV Tyro.
Het NIOP bestond uit vijf projecten (zie 2, 3 voor report nrs):
A. Monsoons and coastal ecosystems in Kenya. Nederlands
Instituut voor Ecologie (NIOO,
Yerseke) met het Kenya Marine
and Fisheries Research Institute (Mombasa). Report 5
B. Monsoons and pelagic systems. Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ,
Texel) met Instituut voor Taxonomische Zoologie (ITZ, Universiteit van Amsterdam).
Report 1.
C. Tracing a seasonal upwelling.
Centrum voor Mariene Aardwetenschappen (CMA, Vrije Universiteit, Amsterdam) met het
NIOZ (Texel). Report 4.
D. Geological study of the Arabian
Sea. Instituut voor Aardwetenschappen Utrecht (IVAU) met
het National Institute of Oceanography (Karachi). Report 3.
E. Oceanic reefs of the Seychelles. Nationaal Museum van
Natuurlijke historie (NMN, Naturalis, Leiden) met Instituut
voor Taxonomische Zoologie
(ITZ, Universiteit van Amsterdam) en instituten van de
Seychelles. Report 2.
De NIOP-combinatie van fysische,
chemische, biologische en geolo-

• Uitg. Igitur • Utrecht Publishing
& Archiving Services • 2007 •
29 figs • 224 pp. • ISBN 97890-6701-015-3 • prijs € 20,–.
Een electronische versie is te
vinden bij: http://www.igitur.nl

gische waarnemingen was uniek
en maakte het o.a. voor het eerst
mogelijk om biogeochemische
en paleontologische ‘proxies’ te
ijken en complexe signalen te
ontrafelen.
De kapstok voor Between Heaven
and Earth is het reilen en zeilen
van project D waar de auteur
expeditieleider was van de eerste
twee van drie vaartochten. Het
verhaal is geschreven als een
logboek en begint op donderdag
3 september 1992 op Schiphol.
Op dinsdag 8 september verliet
de RV Tyro de haven van Victoria
(Seychellen), geheel opgetuigd
voor de taken die de expeditie
wachtten. Met twee korte onderbrekingen in Karachi (Pakistan)
eindigt het avontuur op maandag
16 november 1992 in de haven
van Mombassa (Kenia).
Denk nu niet dat dit boek een
droge opsomming is van dagelijkse feiten, operationele successen
en teleurstellingen. Van meet af
aan wordt helder uitgelegd waarom men wàt doet en hoe men het
doet. De dagelijkse waarnemingen
en bemonstering worden niet
alleen besproken m.b.t. het directe wetenschappelijk doel, maar
ook in de context van de regionale
en mondiale dynamiek van onze

Aarde. De oplettende lezer wordt
stap voor stap ingewijd in moeilijke zaken zoals ‘sea-floor spreading’ en de geomagnetische tijdschaal. Bovendien wordt, daar
waar relevant, de technologie
besproken en duidelijk geïllustreerd (de airgun voor opnames
van bodemprofielen, de rosette
sampler voor bemonstering van de
waterkolom, de aan boord
gebruikte kernapparatuur voor
bodem bemonstering, etc.). Het is
een leerboek en tevens ook een
historische snapshot van het toenmalige technologische niveau van
het Nederlands zeegaand onderzoek.
Waarom een kapstok? In het feitelijk verslag van de expeditie zijn
de ervaringen en inzichten van
een doorgewinterde zeeman en
geowetenschapper verweven. Het
relaas wordt doorspekt met Willem’s persoonlijke herinneringen,
met geologische en filosofische
bespiegelingen en met wijze
milieulessen. In dit boek gebruikt
hij zijn (ongepubliceerde) essays
en vertelt ons wat hem motiveert
en gemotiveerd heeft. Vooral
daardoor is dit boek zo lezenswaardig en inspirerend zowel voor
wetenschappers en studenten als
voor een breed publiek.
Het uitstekende voorwoord en de
epiloog (met onderzoek resultaten
tot 2006) zijn het waard om in
hun geheel in de Geo.brief gepubliceerd te worden.
Het soft-cover boek heeft een verklarende woordenlijst, een interessante bibliografie (jammer dat
Ph. Kuenen ontbreekt) en eindigt
met een zevental blanco pagina’s
voor uw aantekeningen. Uiteraard
zijn er de nodige schrijffoutjes,
maar die zal de lezer zelf wel ontdekken.
Jan E. van Hinte
1

2

3

2,3

NIOP, 1991, Scientific Programme Plan,
118 pp., uitg. NWO (SOZ), Den Haag.
NIOP, 1994, Cruise Reports vols. 1-3,
uitg. Naturalis, Leiden.
NIOP, 1995, Cruise Reports vols. 4, 5,
uitg. Naturalis, Leiden.
Deze rapporten (elk ca. 150 pp.) kunnen
besteld worden bij de bibliothecaris van
Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA, Leiden.
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. nwo
A-seksuele worm past zich snel
aan bij bodemverontreiniging
(NWO-Onderzoeksberichten
18 april 2007)
Bodemverontreinigingen leiden tot
snelle, en aanzienlijke genetische
aanpassingen in de nematode
Acrobeloides nanus. In de vervuilde bodem leefde de wormen langer en legde ze meer eieren dan
de wormen in de schone bodem.
Dat heeft NWO-onderzoeker
Agnieszka Doroszuk aangetoond in
haar studie naar de lange-termijneffecten van milieuverontreiniging
op bodemorganismen. Doroszuk
promoveerde 1 mei aan de Wageningen Universiteit.
Milieuverontreiniging is een belangrijke oorzaak van stress in
natuurlijke populaties. Dit heeft
niet alleen gevolgen voor de
omvang, dynamiek en structuur
van de populatie, er kunnen ook

genetische veranderingen plaatsvinden. Doroszuk deed onderzoek
naar de lange-termijneffecten van
verontreiniging op de bacterieetende nematode Acrobeloides
nanus. Deze niet-seksueel reproducerende nematode is gemakkelijk te kweken en te bestuderen.
Het onderzoek is vernieuwend
door een multidisciplinaire aanpak, waarbij methoden uit verschillende disciplines, zoals de
eco(toxi)cologie, moleculaire- en
evolutionaire biologie, inzicht geven in de invloed van bodemvervuiling op verschillende niveaus
van biologische organisatie.
De nematode werd blootgesteld
aan een combinatie van verschillende pH- en koperwaarden. De
effecten van de pH en het kopergehalte in de grond kunnen elkaars
effect op de nematodepopulatie
versterken. Geconstateerd werd
dat er onverwacht snel adaptatie
plaatsvond en dat er aanzienlijke
genetische veranderingen optraden.
Daardoor werden de nematoden

. personalia

van de vervuilde bodem resistent
tegen de verontreiniging. In de vervuilde kweekbodem legde ze meer
eieren en leefden langer dan de
nematoden van de schone bodem.
De snelle aanpassing aan het
milieu in een a-seksuele soort is
een bijzondere ontdekking. Er
werd algemeen aangenomen dat
juist seksuele voortplanting gunstig is voor soorten die zich in
stressvolle omgevingen bevinden.
Het zijn nu net deze a-seksueel
reproducerende soorten die
gebruikt worden als toetsorganisme in ecotoxicologische risicoevaluatie. Dit roept de vraag op
of ze geschikt zijn voor dit doel.
De resultaten van dit onderzoek
zijn belangrijk voor het ontwikkelen van beschermingstrategieën
van natuurlijke populaties. Dit
kan gebeuren door milieumanagement meer te richten op functies
zoals de snelheid in omzet van
biomassa en niet zozeer op structuur en biomassa van populaties
per se. Doroszuk laat in haar
proefschrift zien dat bijdragen
uit diverse onderzoeksdisciplines
cruciaal zijn voor inzicht in de
onderliggende mechanismen van
de reactie op stress, en voor de
gevolgen op natuurlijke systemen.

. agenda
23–25 juni 2007
74ste Jaarlijkse Conventie van de
VSP-ASP, met Excursie naar Ortisei, Val Gardena, Zuid-Tirol, Italië. Informatie: www.vsp-asp.ch.
Tot en met 24 juni 2007
Nationaal Onderwijsmuseum,
Rotterdam “Waar ben ik? Aardrijkskunde in kaart gebracht”.
Informatie: www.waarbenik.info.
28 juli tot 5 augustus 2007
Bijeenkomst van de International
History of Geology (INHIGEO) in
Eichstätt, Duitsland. Thema:
The historical relationship of geology and religion. Info: www.juramuseum.de/symposium.html
16-17 augustus 2007
Fluid-Fluid Equilibria in the
Crust, Keulen, Duitsland. Informatie: http://www.uni-koeln.de/
math-nat-fak/geomin/short_
course_announcement.pdf
19-25 augustus 2007
The Society for Organic Petrology
(TSOP) 2007 annual meeting.
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Faculteit Geowetenschappen
A. Asschert (doctoraal geologie, 30 maart 2007)
R.H.C. Bruijn (doctoraal geologie, 30 maart 2007)
M.L.M. van Dijk (doctoraal geofysica, 30 maart 2007)
M. Koenen (doctoraal geologie, 30 maart 2007)
D.A. Monsels (masterds geologie, 30 maart 2007)
J.H.P. Oosthoek (doctoraal geologie, 30 maart 2007)
B. Schipper (doctoraal geologie, 30 maart 2007)
M. Souto Carneiro Echternach (masters geologie, 30 maart 2007)
F. Rambags (bachelor geologie, 27 maart 2007)
A.A.M. Boogaard (bachelor geologie, 24 april 2007)
O.L. Jäckel (bachelor fysische geografie, 24 april 2007)
L.M.F. Koster (bachelor fysische geografie, 24 april 2007)
R.J.J. Quak (bachelor fysische geografie, 24 april 2007)
C.M. Wijkerslooth de Weerdesteijn (bachelor geologie, 24 april 2007)
M.J. van Eck Van Der Sluijs (doctoraal geofysica, 27 april 2007)
W.A. van Leeuwen (doctoraal geofysica, 27 april 2007)
J.P. Trabucho Alexandre da Fonseca Quintas (masters geologie,
27 april 2007)

Info: http://geocities.com/victoria
conference2007

19-24 augustus, 2007
Goldschmidt 2007 - “atoms to
planets”, Keulen, Duitsland.
Informatie: www.goldschmidt
2007.org/
12-14 september 2007
4th European Meeting on the
Palaeontology and Stratigraphy of
Latin America, Tres Cantos bij
Madrid, Spain. Informatie:
http://www.igme.es/4EMPSLA/
13-14 september 2007
46e Belgisch-Nederlandse Palynologendagen, thema: Palynologie
en geomorfologie van het IJsseldal. Informatie Wim Hoek
(w.hoek@geo.uu.nl)
24-26 september 2007
Internationaal congres ‘GeoPomerania2007 – Geology cross-borde-

ring the Eastern and Western
European Platform’, in Szczecin/
Poland. Informatie: http://www.
geopomerania2007.org

29-31 augustus 2007
European Mantle Workshop
(EMAW2007) - Petrological evolution of the European Lithospheric mantle: from Archean to present day, Ferrara, Italië. Informatie: http://www.geoitalia.org/
index.phpaction=doc_detail&doc_
id=676&folder_id=67
9-12 september 2007
The 9th International Symposium
on Mining in the Arctic (ISMA),
Kjeøy, Norwegen. Informatie:
http://www.kjeoy.no/9th_isma.htm
10-12 oktober 2007
8th Workshop on Alpine Geological Studies. Registration and
further information: http://www.
geologie.uni-bonn.de/Alpshop07

. internet
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: www.darwincenter.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.aspcolor=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
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Het contact tussen een zoutdiapier en sedimenten in het zuidoosten van Iran.
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