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“Geologie heeft als enige bestaans-
grond dat ze de Mijnbouw van
dienst kan zijn.” 
Deze zin werd mij enigszins bits
voor de voeten geworpen door een
hoogleraar in de Geschiedenis,
voorzitter van een kleine bijeen-
komst waar ik, als eenvoudig docto-
randus, de laagste vorm van her-
kenbaar wetenschappelijk leven
vertegenwoordigde. De andere deel-
nemers waren tenminste doctor.
In het Duitse leger gaat het zegje
“Das Leben fängt erst beim Ober-
leutnant an”. In de academische
wereld geldt, mutatis mutandis, het-
zelfde: doctorandussen tellen niet
mee, die hebben immers niet eens

hun studie afgemaakt. Het leven
begint met een doctorsbul. Verder
staat de hoogleraar uiteraard aan
de top van de wetenschappelijke
voedselketen. Ik liet dan ook, 
geïntimideerd en met een mond 
vol tanden, het gelach van de aan-
wezigen over me heen komen, alsof
dit soort onzin me niet raakte. 
Echter, op weg terug naar mijn
woonstede werd ik overvallen door
wat de Fransen zo aardig typeren
als ‘L’esprit de l’escalier’. Je kent
dat wel. Je komt ’s avonds laat thuis
en op de trap richting slaapkamer
schieten je allerlei spitse replieken
te binnen die je verzuimd hebt te
gebruiken tijdens de vergadering

.van de voorzitter

Geologie, de slavin van de mijnbouw?

.www.kngmg.nl

Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc.

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is: 

Ziegler

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 juiste hard- en software kunt u zich bovendien
abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten
kunt missen.

– advertentie –

waar je vandaan komt. In mijn geval
had ik de hoogleraar bijvoorbeeld
kunnen antwoorden met: “De weten-
schap van de Geschiedenis bestaat
uitsluitend uit het onthullen van 
historische leugens” of “Het vak
Geschiedenis is uitgevonden om
mensen die alleen maar jaartallen
uit het hoofd kunnen leren toch 
een boterham te laten verdienen 
als leraar Geschiedenis” of “De
Geschiedenis wordt geschreven en
vervalst door een kleine selectie
van overwinnaars”. Tot diep in de
nacht heb ik onaardige zinnen lig-
gen formuleren ten nadele van alle
historici. Dat betekende in alle
geval wèl dat de opmerking van
Zijne Hooggeleerde me dwars zat
en terug peinzend vraag ik me af in
hoeverre hij – al was het maar een
beetje – gelijk had.
“Philosophia ancilla Theologiae?”
Is de Wijsbegeerte de slavin van de
Theologie, of omgekeerd? Dit is een
debat dat al 2000 jaar gaande is 
en nooit een winnaar zal kennen.
De Geologie de slavin van de Mijn-

bouw? Toch ook een onzinnige
vraag. De Mijnbouw bestond al 
millennia geleden, ver voordat het
woord geologie was uitgevonden,
maar is nu in hoge mate afhankelijk
van de Geologie en alle andere
bèta-wetenschappen. Het woord
‘Mijnbouw’ mag aan de TU-Delft 
niet meer worden uitgesproken en 
‘Geologie’ is inmiddels uitgebreid
tot ‘Aardwetenschappen’ en staat
aan het begin van een geheel nieu-
we ontwikkeling. Kortom, het debat
“Geologie, slavin van de Mijn-
bouw?”, nog éénmaal met zichtbaar
genoegen opgerakeld door een 
professor Geschiedenis, is volledig
achterhaald, heeft geen inhoudelij-
ke betekenis meer en kan alleen
nog maar op studentikoze wijze
gevoerd worden. 
Welsprekendheid, verbale reactie-
snelheid en spitsvondigheid zijn
dan je wapenen en als je het daar-
mee niet redt, kun je altijd nog
ouderwets met bier gaan gooien.

Peter de Ruiter
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Maar de zoektocht naar archeolo-
gische aardbevingindicatoren is
zeker geen gevestigde routine.
Het ontegensprekelijk herkennen
van aardbevingschadepatronen
blijft een zeer risicovolle – en
vaak subjectieve – onderneming
voor zowel de archeoloog als de
geoloog. Archeologische aardbe-
vingindicatoren vinden dan ook

moeilijk hun weg naar de seismo-
logen. Het inherente probleem
van archeoseismologie blijkt het
uitermate interdisciplinaire karak-
ter te zijn van de vraagstelling. De
expertise uit zeer diverse weten-
schappen – gaande van archeolo-
gie, antropologie, oude geschiede-
nis tot geologie, geomorfologie,
seismologie en bouwkunde – moet

uiteindelijk samengebracht wor-
den. Een ‘gemeenschappelijke
taal’ moet ontwikkeld worden.
Ook een gemeenschappelijke ken-
nisbasis moet opgebouwd worden.
Uiteindelijk moet een systemati-
sche en gestandaardiseerde werk-
wijze tot stand komen, alvorens
archeoseismologie zijn legitieme
plaats kan opeisen in aardbeving-
onderzoek.

Het International Geoscience Pro-
gramme IGCP 567 “Earthquake
Archaeology. Archaeoseismology
along the Alpine-Himalayan seis-
mic zone” (2008-2012) beoogt
juist dit interdisciplinaire metho-
dologische kader te realiseren,
voornamelijk door het samenbren-
gen van de expertise opgedaan in

aardbevingsgevoelige gebieden
met een rijk en divers cultureel
erfgoed. Vertrekkende vanuit het
oostelijke Middellandse Zeege-
bied – de ‘wieg’ van de archeo-
seismologie – zal de kennisbasis
uitgebreid worden naar naburige
regio’s, in het bijzonder de Noord-
Afrikaanse kustgebieden, het Mid-
den-Oosten, Centraal- en Zuid-
Azië. Naast de ontwikkeling van
betrouwbare identificatiecriteria
voor de archeologische aardbevin-
gindicatoren in het kader van
seismische risicoanalysen, laat
archeoseismologisch onderzoek
ook toe beter te begrijpen hoe
oude culturen in seismisch actie-
ve gebieden omgingen met aard-
bevingsrampen. Zo krijgen de
bestudeerde archeologische sites
ook een maatschappelijke meer-
waarde omdat ze kunnen geïnte-
greerd worden in bewustmaking-
inspanningen van de lokale bevol-
king met betrekking tot het aard-
bevingsrisico waaraan ze onder-
hevig zijn. Tenslotte zal ook een
beter begrip van de wijze waarop
antieke structuren en monumen-
ten reageren op aardbevingen en
grondbewegingen een noodzakelij-
ke bijdrage kunnen leveren tot het
beter beschermen van het rijke
culturele erfgoed – vaak UNESCO
World Heritage Sites – tegen
aardbevingschade.

IGCP 567 wordt geleid door
Manuel Sintubin, professor geo -
dynamica verbonden aan het
Departement Aard- en Omgevings-
wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Leuven (België), samen
met Iain Stewart (University of Ply-
mouth, U.K.), Tina Niemi (Universi-
ty of Missouri-Kansas City, U.S.A.)
en Erhan Altunel (Eskisehir Osman-
gazi Üniversitesi, Turkey).

Manuel Sintubin

Voor meer informatie over 
IGCP 567: bezoek onze webstek
(ees.kuleuven.be/igcp567/) of
contacteer ons (igcp567@ees.
kuleuven.be).
Meer informatie over het Inter -
national Geoscience Programme
(IGCP): www.unesco.org/science/
Earth.

IGCP 567 - International Geoscience Programme

Archeoseismo logie

.belgië

Archeoseismologie is de wetenschapsdiscipline die beoogt antieke 
aard be vin gen te bestuderen aan de hand van aanwijzingen in en rond
archeologische sites. Met het oog op de correcte inschatting van het
aardbeving risico in een gebied, kunnen deze archeo logische aard beving -
indicatoren een zeer welgekomen bijdrage zijn. Zij laten immers toe het
waarnemingvenster verder in het verleden te verruimen, en zo seismi-
sche gebeurtenissen ‘zichtbaar’ te maken die mogelijk slechts toeslaan
met een terugkomperiode van enkele duizenden jaren. 

Petra, Jordanië. De gevallen zuil (in dominopatroon) is het gevolg van een aardbeving.
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De stormvloed van 9 november 2007. Het zeewater verzadigt de duinvoet waardoor het duin langzaam afkalft.

Foto’s: D
eltares

.thema

De hoogste storm vloeden 
langs de Nederlandse kust



plaatsvond en dus een te hoge ouderdom
opleveren. Op grond van die dateringen
bleek de laag op z’n vroegst in de 14e
eeuw gevormd te zijn en is de – uit
archieven bekende – Allerheiligenvloed
van 1570 naar voren geschoven als
mogelijke kandidaat. De laag bij Heems-
kerk lijkt jonger. Van Heteren: “Wij heb-
ben kokkels gevonden waarvan de sluit-
spieren nog intact waren en waar geen
korrel zand in zat. We weten dus zeker
dat zij nog leefden tijdens de storm. Zij
zijn gedateerd op een ouderdom tussen
1697 en 1805 AD. Bij landafzettingen
van die leeftijd kan C-14 niet meer
gebruikt worden. De natuurlijke productie
van C-14 heeft te sterk gefluctueerd in
deze periode, zodat er geen eenduidige
ouderdom uit komt. Schelpen nemen
koolstof op uit zeewater; koolstof dat
afkomstig is uit de atmosfeer. Maar het
mengen van atmosferische koolstof in de
oceanen gebeurt met een zekere vertra-
ging, waardoor je voldoende opschuift 
om deze schelpen nog wel te kunnen
gebruiken. Voor de Noordzee wordt een
vertraging van 402 jaar aangehouden.”
Met ‘ergens in de 18de eeuw’ als uit-
gangspunt, werd het mogelijk om histori-
sche bronnen te raadplegen voor een
exactere datering. Het grote probleem
daarmee is dat vooral die stormen be -
schreven zijn, die voor veel menselijk
leed en grote schade gezorgd hebben, 
met doden, verdronken vee en vernielde
gebouwen. Dit soort overstromingen
kwam met name voor aan de ‘achterkant’
van het gebied: de zee stroomde via de
Zuiderzee kwetsbare poldergebieden bin-
nen, waar het water ver landinwaarts kon
komen. Langs de Noordzeekust konden
de mensen de duinen in vluchten. Er zal
wel schade geweest zijn, maar weinig
slachtoffers. De kans om daarvan een 
verslag in de archieven terug te vinden 
is kleiner.

Historische bronnen
Naast de datering van schelpen met 
C-14, is de hele sectie ook gedateerd 
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Op 1 oktober vorig jaar ging het project
Kustveilig van start. Doel is om meer
inzicht te krijgen in de frequentie en de
maat van de stormvloeden die de Neder-
landse kust in het verleden geteisterd
hebben. Het eerste veldwerk richtte zich
op Bergen aan Zee, waar 20 jaar geleden
al onderzoek was uitgevoerd aan een
stormschelpenlaag. Geologen Marcel Bak-
ker en Sytze van Heteren spraken begin
november met werknemers van het Hoog-
heemraadschap en de waterleidingbedrij-
ven: mensen die regelmatig voor hun
werk in de duinen moeten zijn. “Als jullie
ooit iets zien, waarschuw ons dan.” Kort
daarna kreeg Marcel Bakker al een tele-
foontje. Hoog in het duin bij Heemskerk
was door de storm daags ervoor een 
15-centimeter dikke schelpenlaag bloot
komen te liggen, het bewijs voor een
extreme stormvloed. “Wij hebben ongelo-
felijk veel geluk gehad. Het was precies
wat we zochten.”

Bolle kant boven
De Nederlandse kust is opgebouwd uit
duinen. Landinwaarts liggen de Oude
Duinen deels nog aan het oppervlak. 
Ze zijn gevormd na de laatste ijstijd, 
toen de kust zich uitbouwde als een 
serie strandwallen. De Jonge Duinen zijn
onstaan vanaf zo’n 1000 jaar geleden,
toen de kust zich begon terug te trekken;
zij vormen de zeereep en bedekken een
groot deel van de Oude Duinen. Onder de
huidige, natuurlijke, omstandigheden zou
de kust zich blijven terugtrekken: de zee-
spiegel stijgt en er is te weinig sediment
om die stijging bij te houden. De afkal-
ving wordt tegengegaan door zandsupple-
ties, met als uitgangspunt dat de kustlijn
wordt vastgehouden zoals hij in 1990
was. Een nadeel van suppleties is dat de
oorspronkelijke duinafzettingen verdwij-
nen onder een dik pakket zand, zodat
onderzoek naar specifieke stormvloedaf-
zettingen een stuk moeilijker wordt. Bij
Heemskerk is nooit gesuppleerd. De dui-
nen zijn hier breed, er is geen bewoning
direct achter de duinen, er is geen direct

Tijdens de storm van 9 november vorig jaar werden bij het Noord-Hollandse Heemskerk ettelijke meters 

kustduin afgeslagen over een lengte van een kilometer. In het verse duinprofiel kwamen verschillende 

schelpenlagen bloot te liggen – afgezet tijdens stormvloeden – waarvan de hoogste ruim zes meter boven 

NAP ligt. Wanneer de storm is geweest die de hoogste laag heeft gevormd, hoeveel schade deze historische

storm heeft aangericht en hoeveel bescherming een natuurlijk duinlandschap biedt tegen dergelijk natuur -

geweld, is onderwerp van onderzoek in het project Kustveilig van Deltares.

gevaar voor het achterland. Hier zijn de
duinen tijdens de storm van 9 november
zeven tot acht meter weggeslagen, waar-
bij de schelpenlagen bloot zijn komen te
liggen. 
Van Heteren: “Stormvloedafzettingen zijn
goed te herkennen. Zij hebben enkele
duidelijke karakteristieken. Veel grote
schelpen in de laag liggen met hun bolle
kant boven. Schelpen die andersom
lagen, zijn door het stromende water
omgedraaid. Met de bolle kant boven 
kan het water makkelijk over de schelpen
stromen, zodat ze niet meer terugge-
draaid worden. Met windafzettingen is
dat anders. Alleen de lichte schelpen
worden omgewaaid tot ‘bolle kant boven’;
de wind heeft niet genoeg kracht om
zwaardere schelpen als kokkels om te
draaien. Een tweede belangrijke aanwij-
zing is convolute bedding. Dat is een 
verstoring van het sediment, waarbij 
de lagen er uit zien als een slinger die in
boogjes is opgehangen. Deze structuur
wordt gevormd als losse sedimenten 
worden overstroomd. Er ontstaan drukver-
schillen in het sediment; lucht en water
worden uit de poriën geperst, waardoor
de lagen verstoord raken. Als je op het
strand loopt, zie je bij vloed allemaal klei-
ne luchtbelletjes uit het zand borrelen.
Dat is hetzelfde fenomeen. Ook zie je
afglijdingsstructuren. Tijdens de storm-
vloed vormen zich geulen waarvan de
onstabiele wanden naar beneden glijden.
En je vindt materiaal in stormvloedlagen
dat te grof is om door de wind meegeno-
men te zijn: brokken steenkool van vuur-
bakens, oude bakstenen van ingestorte
huizen, stukken hout.”

“Ergens in de 18e eeuw”
De hoogste blootgelegde schelpenlaag
ligt op 6,25 meter boven NAP. Dat is erg
hoog. Een van de grote vragen was wan-
neer deze extreme storm gewoed heeft. 
In Bergen aan Zee is twintig jaar geleden
een vergelijkbare schelplaag met C-14
gedateerd. Bij schelpen bestaat altijd het
risico dat zij al dood waren voor de storm



met optisch gestimuleerde luminescentie
(OSL). Kwartskorrels in het donker heb-
ben de eigenschap dat zij energie opne-
men in hun rooster uit de achtergrond -
straling. Komen de korrels in het zon-
licht, dan komt die energie in één keer
vrij als een lichtstraaltje. Dat signaal is
rechtevenredig met de periode die de 
korrel begraven heeft gelegen en is dus
een maat voor de ouderdom van het sedi-
ment. [op pagina 11 van deze Geo.brief
wordt uitgebreid ingegaan op OSL]. 
Van Heteren: “De OSL-dateringen hebben
een prachtige, intern consistente serie
opgeleverd. Niet alleen voor de duinzan-
den, die afgezet zijn door de wind, maar
ook voor de stormvloedlaag. Met afzettin-
gen die door water zijn gevormd bestaat
altijd het risico dat de zanden niet volle-
dig ‘op nul’ gezet zijn vóór sedimentatie,
zodat je een te hoge leeftijd krijgt. De
OSL-datering van de stormvloedlaag zelf
kwam uit op 1783 tot 1807 AD; de duin-
sedimenten eronder zijn gevormd aan 

het eind van de 17e eeuw. Honderd jaar
eerder dus. Mogelijk is een deel van het
duin weggeslagen. 
Als je historische bronnen bekijkt dan
zijn er vier stormvloed-kandidaten die
passen bij de verschillende dateringen:
de Kerstvloed van 1717, de stormvloeden
van 1775 en 1776, en die van 1825, al
valt de laatste er eigenlijk buiten. 
Over de storm van 1717 is veel bekend.
De schout van Beverwijk, Johannes Rolle-
rus, heeft in 1718 een verslag geschre-
ven over maatregelen die genomen zijn
om het dorp Egmond te be scher men
tegen de oprukkende zee. Ook liet hij
prachtige plattegronden tekenen van 
voor en na de stormvloed. 
Van Heteren: “Maar het is zelfs zo dat 
de schelpenlaag niet per definitie aan
een stormvloed gerelateerd hoeft te zijn.
Er is een rapport van het Hoogheemraad-
schap Noordhollands Noorderkwartier van
6 mei 1830, waarin staat: “… de zee, 
tijdens een matigen noordwesten wind,

steeg plotseling in de vroege ochtend van
10 januari 1830 tot het meest uitzonder-
lijke niveau van 4 meter 75 boven vol-
zee.” Volzee komt ruwweg overeen met
gemiddeld hoogwater. Dit fenomeen vond
plaats bij Petten. Het duurde maar kort,
van 3.45 tot 6 uur ’s ochtends. Zo’n
onverklaarbare hoogwaterstand komt wel
vaker voor. Wij noemen dat een freak
event. Maar 1830 is wel erg laat ten
opzichte van de dateringen.”

‘De Kerf’
Het uitgangspunt dat de kust van 1990
gehandhaafd moet blijven, betekent in de
praktijk dat zandsuppleties het natuurlij-
ke tekort aan sediment aanvullen. Vóór
1990 werd de zeereep al gestabiliseerd
en verhoogd door de aanplant van helm-
gras. Deze maatregel is in 1850 bij wet
vastgelegd. Tot die tijd bestond de dui-
nenrij uit een afwisseling van hoge dui-
nen en lage valleien, die bij extreem
hoogwater onderliepen. Nu is de kustlijn
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Steile duinwand bij Heemskerk, ontstaan tijdens de stormvloed van 9 november 2007.



één lang, recht, hoog duin geworden. Van
Heteren laat foto’s zien van de november-
storm bij De Kerf, een stuk duin in het
noordelijk deel van Noord-Holland, tus-
sen Bergen en Schoorl, waar in 1997 een
stuk duin is uitgegraven om de zee vrij
spel te geven in de vallei erachter. “Het
duin is over een breedte van 100 meter
verlaagd. Het water sloeg er afgelopen
november met een enorme kracht over-
heen en stroomde de vallei in. Er heeft
zich een geul uitgeslepen van 20 meter
breed en een halve meter diep. Daar
stroomde het water weer door naar buiten
en alleen daar vindt dus flinke erosie
plaats. De Kerf is in haar bestaan meer
dan 30 keer ondergelopen, maar vóór
afgelopen november was het in jaren niet
gebeurd. Het gevaar voor het achterland
lijkt hier dus niet extreem groot. Je kunt
op 17de-eeuwse schilderijen trouwens
prachtig zien hoe een natuurlijke zeereep
eruit ziet.”
De waterhoogtes langs de Nederlandse

kust worden op sommige plaatsen al ruim
100 jaar continu geregistreerd. Histori-
sche bronnen vormen een mogelijkheid
om de meetreeks met enkele honderden
jaren uit te breiden. Van Heteren: “Willen
wij een archief van de Nederlandse kust
dat verder dan die paar eeuwen terug
gaat – onze kustbescherming moet zo zijn
dat er slechts een keer in de tienduizend
jaar een overstroming kan voorkomen –
dan moeten we in de duinen zelf gaan
zoeken. Wij willen goed in beeld krijgen
wat er gebeurt bij een stormvloed, hoe
vaak hij plaatsvindt. Wij gaan uitzoeken
hoe ver de schelpenlagen zich naar het
achterland uitstrekken. Vanaf de plaats
waar de schelpen aan het oppervlak
komen, gaan we landinwaarts met de
grondradar op zoek naar de uiteinden van
stormvloedlagen. Ook willen we bepalen
hoe hoog de golfoploop is. Dat weten we
wel bij dijken, maar niet in poreuze zan-
den. Wij werken samen met collega’s van
het voormalige Waterloopkundig Labora-

torium in Delft, dat nu ook onderdeel van
Deltares uitmaakt, die een model ontwik-
keld hebben voor de overstroming van
een laag stuk in het duin. Wat er gebeurt
bij een hoge zeereep is bekend. Er vindt
duinafslag plaats. Wíj willen onderzoeken
hoe een natuurlijke duinenrij reageert.
Misschien vormt die op sommige plaat-
sen wel een uitstekende bescherming
tegen stormvloeden.”

Aukjen Nauta
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De intacte kokkels, die nog leefden toen zij zijn afgezet tijdens de storm, zijn zeer geschikt voor C-14-datering van de stormvloedlaag.

Kustveilig is een project van Deltares
Medewerkers (en hun ‘oude’ werkgever):
Ad van der Spek, projectleider (TNO –
Bodem en Grondwater)
Sytze van Heteren (TNO – Bodem en 
Grondwater)
Marcel Bakker (TNO – Bodem en 
Grondwater)
Bert van der Valk (WL | Delft Hydraulics)
Albert Oost (RIKZ)
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De schrijver begint dit boek met een ver-
slag van zijn bezoek aan Londinia. Het is
1 januari 2065. De stad heeft 12 miljoen
inwoners en beslaat een groot deel van
Z.O.-Engeland. De ‘Maatschappij tot dis-
tributie van verwarmde lucht’ verzorgt de
stadsverwarming en schoorsteenbranden
behoren tot het verleden. Overdekte win-
kelpassages zijn niet meer van gietijzer
maar van aluminium gebouwd. Voertui-
gen gebruiken electromagnetische kracht
wegens de hoge kolenprijs. Energie uit
lucht en water wordt opgeslagen in 

.historisch

Pieter Harting en zijn
blik in de toekomst
In 1865 verscheen bij uitgever J.Greven in Utrecht een opzienbarend geschrift getiteld Anno 2065, Een blik

in de toekomst door Dr. Dioscorides met als vraagstelling: “Hoe zal onze maatschappij zich in de volgende

eeuwen ontwikkelen en waarheen zal ze onze nakomelingen leiden?” Het boekje beleefde al snel een tweede

en derde druk en werd vertaald in het Engels, Duits en Deens. Het geeft naast enige maatschappijkritiek een

optimistisch toekomstbeeld.

Niet alleen Piet Harting droomde over vliegen. In 1884 vond de eerste vlucht plaats van 

deze Renard en Krebs vliegmachine.

B
ron: w

ikipedia

een reis om de wereld te maken. Aller-
eerst geeft hij een uitgebreide technische
beschrijving van dit luchtschip.

Overstroming
Het boek gaat verder met de wereldreis.
Tijdens zijn vlucht bekijkt Dioscorides
met een telescoop zijn Vaderland en ziet
dat geheel Noord-Holland, met uitzonde-
ring van een paar kleine eilanden, tot vijf
ellen onder de zeespiegel ligt. Men vraagt
zich af of de schrijver een zeespiegel -
rijzing heeft voorzien. Zuid-Holland is
echter gespaard gebleven. De koopmans-
stad Rotterdam heeft zich zozeer uitge-
breid dat het met Schiedam, Delft, Den
Haag en Leiden één grote stad vormt. 
In deze metropool bestaan nog slechts
academies die alleen tot praktische
bekwaamheid opleiden. Vliegend over
Utrecht herkent hij tot zijn vreugde de
gulden ‘Zon der Gerechtigheid’ (het sym-
bool van de Universiteit Utrecht). Hier
blijft de academie, die in 1936 haar 
driehonderdste diës vierde, een kweek-
school voor kennis in de ruimste zin. 
De schrijver heeft een verklaring voor 
de overstroming van Noord-Holland: een
klein groepje hard schreeuwende Amster-
dammers wilde een kanaal rechtdoor naar
zee. Er was reeds een kanaal, maar daar-
mee waren ze niet tevreden. (De graaf-
werkzaamheden voor het Noordzeekanaal
begonnen op 8 maart 1865.) Na lang
tobben kregen ze hun kanaal, dat echter
alleen bij fraai weder gebruikt kon wor-
den. Bij storm liep de haven vol zand en

Energiatheken. In de enorme Bilbliopolis
bevindt zich o.a. de Nationale Biblio-
theek voor natuurwetenschap: ‘de altijd
toenemende geestesbeschaving maakt in
Londinia het leesruim voor den arbeider
zoo onontbeerlijk als het schaftruim’. 
De regering laat mannen van wetenschap
overigens geheel vrij te beoordelen hoe en
in welke richting de uitbreiding van ken-
nis behoort te geschieden. Dioscorides
wordt al spoedig uitgenodigd om met een
uit bamboe gebouwd luchtvaartuig van de
Algemene Aeronautische Maatschappij
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als een onkundige te doen doorgaan,
bestemd om de ouders af te schrikken
van hunne kinderen naar hoogescholen te
zenden waar de meest goddelooze leerin-
gen openlijk verkondigd werden”. Harting
had zich als een der eerste geleerden 
uitgesproken als fervent verdediger van
Darwins ontwikkelingshypothese. (Hij 
correspondeerde ook met Darwin.) De
priester en politicus Schaepman, een
ultramontist – iemand die de belangen
van de staat ondergeschikt maakt aan 
die van Rome – had zelfs geijverd om de
Utrechtse universiteit op te heffen omdat
een aantal professoren, “de vrije weten-
schap hoog in het vaandel hielden en 
de theologie geheel ter zijde lieten”.
Er kwam echter ook vriendelijke kritiek
zoals van de schrijver Hildebrand (Nicolaas
Beets) die hem niet kon vergeven dat hij
“Amsterdam en een gedeelte van Noord-
Holland door eene overstroming had doen
vergaan”. Harting antwoordde dat het hem
speet om Noord-Holland, “waaraan ook
Uwe herinneringen verbonden zijn. Maar ik

kan het met de energiatheken niet boven
water houden, want, toen in 1980 die
noodlottigen springvloed en storm plaats-
grepen, waren deze helaas nog niet uitge-
vonden. Ter uwer geruststelling voeg ik
hierbij dat Heemstede en omstreken zeker
een deel zullen uitmaken van de overblij-
vende eilanden... Wie weet of, indien ik er
behoorlijk tijd toe had gehad en door een
andere kijker naar ons Vaderland had geke-
ken, ik niet ontdekt zoude hebben, dat men
de Zuiderzee had drooggemalen, iets dat
zeker met de antecedenten van ons volk
meer in overeenstemming zoude zijn dan
dat het de eenmaal op het water veroverde
plekken weder zoude laten verloren gaan”.

Frederik van Veen
f.r.vanveen@gmail.com

Bronnen: 
P.Harting Mijne Herinneringen, een Auto-
biografie. Amsterdam, 1961
P.Cleveringa et al. Pieter Harting, arts en
geoloog. Grondboor en Hamer.1994, 48/6

Piet Harting (1812-1885)

men bleef baggeren. De zee had nu direc-
te toegang tot Amsterdam en tijdens de
grote stormvloed van 1980 (houd in
gedachten dat het verhaal is geschreven
in 1865 en zich afspeelt in 2065) ver-
dronk de stad en de gehele provincie.
Geen zeespiegelrijzing dus, maar koppige
Amsterdammers. 
Vervolgens vliegt het luchtschip over 
Arnhem, dat een kleine stad gebleven is
“omdat de Javanen intussen een vrij volk
zijn geworden en oud-kolonialen, die zich
bij voorkeur in die stad vestigden, niet
meer bestonden”. De reis gaat verder in
oostelijke richting. In Perzië ziet hij het
Centraal Observatorium. De observatoria
van Greenwich en Leiden zijn wegens de
slechte weersomstandigheden veranderd
in calculatoria en nu opleidingsinstituut
voor jonge astronomen. De auteur vraagt
zich af of de volkeren die tot de zoge-
naamde lagere mensenrassen behoren in
beschaving vooruit gegaan zijn. Zijn con-
clusie is: “Niet veel. Bij hen is vooruit-
gang zeer langzaam en bestaat in een
bloot aannemen van enige Europeesche
zeden en gebruiken, en van deze juist niet
altijd de beste. De beschaving zal zich bij
hen ontwikkelen in een aard verschillend
van die van het Kaukasische ras”. 
De reis eindigt in Melbourne, waar hij
schepen ziet met de vlag der twaalf 
Vereenigde Staten van Nieuw Holland.
Dioscorides ontwaakt tenslotte uit zijn
toekomstvisioenen in zijn leunstoel.

Ontknoping
Er werd lange tijd gegist naar de naam
van de auteur. Na enige jaren werd
bekend dat het de Utrechtse hoogleraar
geologie, Pieter Harting, was. Hij had als
pseudoniem de naam gebruikt die hem
toegekend was bij zijn benoeming tot lid
van de Duitse Academia Leopoldina, de
oudste natuurwetenschappelijke acade-
mie. De kritiek op het geschrift barstte
los. In 1870 uitte de Jezuïet B. van
Meurs, leraar natuurkunde aan het semi-
narium te Kuilenbur, scherpe kritiek op
het wetenschappelijk gehalte van Hartings
geschrift in een gepubliceerde lezing De
Luchtballon. Een luchtschip zou in strijd
zijn met de bekende natuurwetten.
Harting verweerde zich door te stellen dat
Anno 2065 het resultaat was “van een
slapeloos doorgebrachte nacht, waarin de
gehele inhoud mij achtereenvolgens voor
den geest kwam”. Het was een fantasie,
zonder enige wetenschappelijke preten-
ties. Harting zag de kritiek als onderdeel
van een campagne van katholieke zijde
om hem “in de ogen van het publiek 
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Een goede bescherming tegen de zee is
voor Nederland van groot belang, aange-
zien het grootste deel van de bevolking
beneden zeeniveau leeft. Maar welke
bescherming is nou adequaat? Hoe hoog
moet de bescherming precies zijn? In
1960 besloot de Deltacommissie dat

Nederland beschermd moest zijn tegen
een stormvloed, die zo zwaar is dat hij
maar ééns in de 10.000 jaar voorkomt.
Maar hoe hoog komt zo’n extreme storm-
vloed? Dat lijkt een eenvoudige vraag,
maar het antwoord is dat niet. De regis-
tratie van stormvloedhoogtes begint eind

19e eeuw. Aan de hand van die data kan
er wel een schatting voor 10.000 jaar
worden gemaakt, maar in de afgelopen
eeuw zijn er maar weinig extreme storm-
vloeden geweest. Dat maakt de schatting
zeer onzeker. 

Project Kustveilig
Om meer informatie over extreme storm-
vloeden te krijgen over een langere perio-
de, is het project Kustveilig opgezet.
Hierin werken aardwetenschappers van
de TU-Delft samen met enkele organisa-
ties uit het nieuwe Deltares: TNO, Delft
Hydraulics en het RIKZ (Rijksinstituut
voor Kust en Zee). Het NCL is betrokken
bij het project voor de datering van de
zanden met behulp van optisch gestimu-
leerde luminescentie. Alastair Cunning-
ham (BSc Geography aan de University 
of Plymouth en MSc Quaternary Science
aan de University of London) kreeg als
opdracht om met gegevens uit de Neder-
landse duinen de meetreeks van ruim
honderd jaar aan te vullen. Om dat te
kunnen doen heeft hij sedimentlagen
nodig die door stormvloeden zijn neer -
gelegd. Met die extra gegevens is een
betere berekening mogelijk hoe hoog het
water kan komen en hoe vaak een grote
stormvloed voorkomt. Cunninghams pro-
motie maakt deel uit van het door NWO
gefinancierde VIDI-onderzoek van Jakob
Wallinga, directeur van het NCL.
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Stormsedimenten 
dateren met 
kwartskorrels

Bemonsteren van verticale profielen in duin- en stormvloedafzettingen voor optische datering.

Geluk moet je hebben, ook in de geologie. Promovendus Alastair Cunningham is sinds april 2007 verbonden

aan het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) in Delft. Zijn onderzoek richt zich op het date-

ren van sedimentlagen die door extreme stormvloeden zijn achtergelaten in de Nederlandse duinen. Zijn eerste

uitdaging was om een dergelijke stormlaag te vinden. De najaarsstorm van 9 november 2007 hielp hem door

een flink stuk duin weg te slaan bij Heemskerk waardoor een schelpenlaag bloot kwam te liggen op ruim zes

meter boven NAP.

Foto: D
eltares



Schelpenlaag
Cunningham had het geluk dat geologen
van Deltares zo’n laag vonden in de dui-
nen van Heemskerk. De fikse storm van 
9 november 2007 had een deel van de
duinvoet weggeslagen. De storm liet een
verse duinrand achter over een lengte van
een kilometer. Op een aantal plekken
was een vijftien centimeter dikke laag
met gave schelpen zichtbaar op een
hoogte tot ruim 6 meter boven NAP. Dit
was precies de soort stormlaag die hij
zocht: een duidelijk bewijs van een uit-
zonderlijk hoge stormvloed.
De verbreiding van de schelplaag wordt
onderzocht met grondradar. De bepaling
van de ouderdom van het sediment
gebeurt met een techniek die Optisch
geStimuleerde Luminescentie-(OSL-)
datering heet. 
Deze techniek maakt gebruik van een bij-
zondere eigenschap van kwartsmineralen:
kwarts kan een lichtsignaaltje (lumines-
centie) uitzenden waarvan de intensiteit
overeenkomt met de lengte van de tijd
die de korrel begraven heeft gelegen. Het
luminescentiesignaal in een zandkorrel
ontstaat door opname in het kristalrooster
van de natuurlijke radioactieve achter-
grondstraling van het sediment. De hoe-
veelheid opgenomen straling is recht -
evenredig met de tijd dat het sediment
begraven is geweest. Wordt de zandkorrel
blootgesteld aan licht, dan wordt een sig-
naal afgegeven, waarbij fotonen worden
uitgezonden (luminescentie). OSL draait
om het opvangen van de fotonen. Het
aantal fotonen correleert met de opgeno-
men stralingsdosis gedurende de tijd dat
de zandkorrel begraven lag. Meting van
de hoeveelheid verzonden fotonen geeft
zo de leeftijd van de sedimentlaag aan,
mits natuurlijk de korrel tot in het labora-
torium in het donker bewaard is geble-
ven. 

Archeologie
De methode van dateren met OSL is in
1985 uitgevonden en heeft heeft een
hoge vlucht genomen sinds 2000, toen
de techniek verfijnd werd. OSL-datering 
is breed toe te passen in de aardweten-
schappen, maar bijvoorbeeld ook in de
archeologie. Het kan gebruikt worden 
om bodemlagen te dateren waarin zich
archeologische voorwerpen bevinden. 
Ook is OSL direct toe te passen op bij-
voorbeeld aardewerk en verbrande stenen
voorwerpen. Die bevatten kwarts, waarvan
de klok van de straling op nul is gezet tij-
dens het bakken of verbranden. De date-
ring geeft de tijd die verstreken is sinds

dat proces. Een belangrijke voorwaarde
voor OSL-datering is dat de korrel, net
voordat hij begraven wordt, aan het zon-
licht moet zijn blootgesteld. De korrel
houdt anders een deel van het oude sig-
naal over – de klok is niet op nul gezet –
waardoor de ouderdom hoger zal uitvallen
dan hij werkelijk is. 
OSL-datering kan monsters dateren die
tussen nul en maar liefst 150.000 jaar
oud zijn, met een marge van vijf procent
van de leeftijd. In Cunninghams onder-
zoek wordt ook gekeken of de toepasbaar-
heid nog groter kan zijn, bijvoorbeeld voor
monsters die in beperkte mate aan licht
zijn blootgesteld. 

De stormlaag
De datering van de stormlaag van Heems-
kerk is nog niet af, maar de eerste resul-
taten wijzen erop dat de laag rond 1800

gevormd is. Dit laat ruimte voor drie zwa -
re stormvloeden: die van 1775, 1776 en
1825. Als de precieze leeftijd eenmaal
gevonden is, kan die worden vergeleken
met gegevens uit historische bronnen.
Door de methode op meerdere storm-
vloedafzettingen elders nog toe te passen,
ontstaat een nieuwe database voor extre-
me stormen in Nederland. Door alle aan-
dacht die dit baanbrekende onderzoek nu
al krijgt, zijn er intussen al drie nieuwe
meldingen van stormlagen binnen geko-
men bij het onderzoeksteam. 
Mocht u nog schelpenlagen in de duinen
tegen komen of weten, neem dan s.v.p.
contact op met de heer S. van Heteren,
030-2564565, sytze.vanheteren@tno.nl. 

Jakob Wallinga
NCL, Delft, www.ncl-lumdat.nl/ 
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Promovendus Alistair Cunningham.
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Katrina – 29 augustus 2005

Orkanen, waterkeringen
en overstromingen in
New Orleans
New Orleans, aan de zuidkust van Louisiana, ligt in de delta van de Mississippi. Noord van de stad ligt het

enorme Lake Pontchartrain; ten oosten, zuiden en westen vormen wetlands de overgang naar de Golf van 

Mexico. De Mississippi, die dwars door de stad stroomt, strekt zich ver uit in zee. Op 29 augustus 2005 

zorgde orkaan Katrina voor overstroming, verwoesting en dood. Voor de stad was het niet de eerste keer.

Kaart van New Orleans met geschatte waterhoogten t.g.v. de orkaan Katrina. 
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de hoogte van het water of de golven.
Naast de dijken rondom de stad zou er
ook een waterkering moeten komen in de
beide stroomgeulen van Lake Pontchar-
train, zodat het meer afgesloten kon wor-
den van de Golf van Mexico. Er speelden
toen twee problemen. Gemeenten aan de
noordkant van het meer waren tegen de
aanleg van de waterkeringen. Zij hadden
de hoop dat een grote werf zich hier zou
vestigen. De schepen hadden niet door
een waterkering gekund. Het tweede pro-
bleem was dat natuurbeschermingsorga-
nisaties in 1972 een rechtzaak hebben
aangespannen tegen het US Army Corps
of Engineers (onze Rijkswaterstaat). De
klacht was dat er geen goede environ-
mental impact assessment (onze Milieu
Effect Rapportage, MER, al bestond die
toen nog niet) was uitgevoerd en die zaak
heeft het Corps verloren.”

Standard Project Hurricane
De Nederlandse wet bepaalt wat de over-
schrijdingskans is voor de dijken in ons
land. Eens in de vijf jaar wordt er een
rapport opgemaakt waarin voor elke dijk
staat wat de waterstand is die hoort bij 
de ter plaatse geldende overschrijdings-
kans (in 1960 bepaald door de Delta-
commissie). Op basis van die nieuwe
waterstanden worden de dijken gecontro-
leerd en wordt bezien of ze aan de eisen
voldoen. Op die manier worden de aller-
laatste metingen in de analyse betrokken,
worden alle veranderingen in het systeem
meegenomen, en worden nieuwe reken-
modellen en wiskundige methoden toe -
gepast. Het resultaat van die controles
komt via de waterschappen en de provin-
cie uiteindelijk bij de landelijke politiek
terecht. Dijkman: “Er is geen Nederland-
se politicus die kan zeggen: ‘ik wist het
niet’. Een vergelijkbare controle ontbreekt
volledig in de Verenigde Staten. De kans
op een overstroming van 1 op 200 tot
300, zoals in 1965 vastgelegd, was geba-
seerd op berekeningen met een ‘standard
project hurricane’, een storm met stan-
daard karakteristieken als diameter,
windsnelheden en ‘maximale’ depressie
in het oog van de orkaan. Die wettelijk
gedefinieerde storm zou een kans van 
1 op 200 tot 300 geven. De karakteristie-
ken zijn gebaseerd op kennis van 40 jaar
geleden en zijn daarna niet meer bijge-
steld. Er wordt pas gemeten aan orkanen
sinds de Tweede Wereldoorlog. Er wordt
dan met een vliegtuig door de orkaan
gevlogen waarbij metingen worden uitge-
voerd. Het gaat om windsnelheden van
maximaal 240 km per uur. In Nederland

is 120 km per uur het hoogste wat ooit
gemeten is in de paar honderd jaar dat er
geregistreerd wordt. De Amerikanen had-
den dus nog maar veldmetingen over een
periode van 20 jaar toen de standaard-
orkaan werd vastgesteld. De gegevens van
de afgelopen 40 jaar zijn nooit gebruikt
om de standaard bij te stellen. Iedere
ingenieur wist dat de standaard niet klop-
te om een kans van 1 op 200 tot 300 te
garanderen.”

1000 kuub per seconde
Al in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn
pompstations gebouwd aan wat toen de
rand van New Orleans was. Drie kanalen,
die vanuit het midden van de stad naar
Lake Pontchartrain lopen, zorgen voor de
afwatering van de stad met pompstations
met een totale capaciteit van 1000 kuub
per seconde. Het grootste station pompt
330 kuub per seconde, anderhalf keer
zoveel als het pompstation bij IJmuiden,
het grootste gemaal in Nederland. Een
typisch Nederlands poldergemaal pompt
hooguit enkele kuubs per seconde. New
Orleans kan 2 inches regenval per uur
verwerken. Westelijk Nederland heeft een
drainagecapaciteit van ongeveer 25 mm,
1 inch dus, per 24 uur. Maar Nederland
heeft dan ook niet vaak te maken met de
zware neerslag zoals die langs de Golf
van Mexico voorkomt, en heeft bovendien
relatief veel open water waarin tijdelijk
water geborgen kan worden.
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In de vroege ochtend van 29 augustus –
Katrina bevindt zich nog boven zee –
stroomt er water door beschadigde afslui-
ters in de dijken van het Industrial Canal,
dat de Mississippi met Lake Pontchar-
train verbindt. Wat later breekt de dijk op
verschillende plaatsen langs het MRGO-
kanaal, dat New Orleans verbindt met 
de Golf van Mexico. Vanuit Lake Borgne,
een meer dat ten oosten van de stad ligt,
bedreigt het water de wijken aan de oost-
oever van de Mississippi. Als Katrina het
vasteland bereikt, ten zuidoosten van
New Orleans, wordt een vloedgolf van
ruim 6 meter over de wetlands van de
Mississippi-delta opgestuwd. De dijken
aan de oostkant van Lake Borgne en die
van het kanaal dat het meer met het
Industrial Canal verbindt, breken door:
East New Orleans overstroomt. De dijk
van het 17th Street Canal in hartje New
Orleans gaat lekken. De dijken van het
Industrial Canal breken nu aan beide
kanten door. De wijken ingeklemd tussen
de Mississippi en de wetlands van Lake
Borgne overstromen. De dijken langs de
drie uitstroomkanalen in het centrum
begeven het en het water stroomt vanuit
Lake Pontchartrain de stad in. Het oude
New Orleans loopt onder. 

Lake Pontchartrain
Vanaf het moment van de stichting van
New Orleans, begin 18e eeuw, heeft de
stad moeten leven met overstromingen.
De grote overstroming van de Mississippi
van 1927, met geschat enkele duizenden
doden en honderdduizenden vluchtelin-
gen, was een keerpunt in de landelijke
politiek van de Verenigde Staten. Het
Congres ging in 1928 akkoord met een
flood-control bill om het overstromings -
gevaar van de rivier in te perken. Vóór 
dit besluit werden natuurrampen geacht
lokale fenomen te zijn waar de federale
overheid geen verantwoordelijkheid voor
droeg. Er werden dijken aangelegd langs
de Mississippi.
Orkaan Betsy in 1965 – New Orleans
kwam ook toen voor een groot deel onder
water te staan – was de aanleiding tot het
federale besluit om nieuwe dijken te bou-
wen rondom de stad. Jos Dijkman, flood
management engineer bij het Delftse 
Deltares (waarvan WL | Delft Hydraulics
onderdeel is), is nauw betrokken bij het
Amerikaanse onderzoek naar de falende
waterkeringen tijdens Katrina: “Het oor-
spronkelijke idee na Betsy was dat er dij-
ken moesten komen met een overschrij-
dingskans van 1 op 200 tot 300. Dat is
de kans dat een dijk niet bestand is tegen

Kaart van de kust van Louisiana 

met New Orleans. 
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Dijkman: “Het alternatief voor de afslui-
ting van Lake Pontchartrain – het oor-
spronkelijke idee – was om dijken langs
het hele stadsfront aan te leggen met
keringen in de kanalen die gesloten 
konden worden bij hoog water. Maar 
de pompstations wateren direct af op 
de kanalen. Sluit je die af tijdens een
orkaan, dan is er geen mogelijkheid om
het water de stad uit te pompen. Tropi-
sche stormen gaan vrijwel altijd gepaard
met extreme regenbuien. Besloten is 
toen om de dijken langs de kanalen te
verhogen. Op de vele plekken waar niet
voldoende ruimte beschikbaar was voor
dijkverhoging, zijn de bestaande dijken
verhoogd met een betonnen wand boven-
op de dijk.”
Wat er mis gegaan is met de waterkerin-
gen in 2005, is bekend. De dijken waren
niet hoog en sterk genoeg. Het water dat
over de dijken sloeg, schuurde de dijken
uit door een gebrekkige beschermingslaag
op de dijk. De damwanden die op de dij-
ken geplaatst waren, bleken vanwege ont-
werpfouten niet bestand tegen de druk
van het water en zijn weggezet. Boven-
dien was het systeem van keringen ge -
woonweg nog niet af. Op plaatsen waar
de dijken nog ontbraken kon het water
vrijelijk de stad binnenstromen. 

Wetlands
“Maar het feit dat de wetlands rond New
Orleans met grote snelheid verdwijnen,
speelt ook een belangrijke rol,” zegt Dijk-
man. “Vanaf het moment dat er dijken
langs de Mississippi zijn aangelegd,
wordt het sediment direct naar zee ver-
voerd en niet meer in de delta afgezet.
Bovendien zijn er voor de olie- en gaswin-
ning duizenden kilometers aan kanalen
gebaggerd. Al 30, 40 jaar lang verdwijnt
er jaarlijks gemiddeld 70 km2 wetlands
langs de kust van Louisiana. Gezonde
wetlands vormen een goede bescherming
tegen een stormvloed, mits ze voldoende
breed zijn. Een zone van 20 km gezond

moeras geeft een goede bescherming. 
Om het moeras te herstellen moeten alle
kanaaltjes weer dichtgegooid worden. Dat
vergt nieuwe technologieën. Baggeren
kunnen wij Nederlanders heel goed, maar
dan wel hoe groter hoe beter. Hier is klei-
ner materieel nodig om alles wat uitge-
graven is weer dicht te gooien. Zoiets
gaat tientallen jaren kosten. Het herstel
van de delta is belangrijk – een gezonde
delta kan een zeespiegelstijging van een
halve inch per jaar bijhouden. New Orle-
ans is uniek in de Verenigde Staten. Het
is de enige stad die voor een belangrijk
deel onder water ligt. Het was bekend dat

de dijken te laag waren. Maar in de VS
bestaat geen mechanisme waarin gecon-
troleerd en teruggekoppeld wordt naar 
de politiek. Je zou kunnen zeggen dat 
het Army Corps of Engineers de beslissin-
gen rond New Orleans niet had moeten
accepteren. Maar denk eens aan de dis-
cussie in Nederland over noodoverloopge-
bieden langs de rivieren. Het parlement
heeft unaniem besloten dat er geen nood-
overloopgebieden moeten komen langs de
Rijntakken. Gekscherend zeg ik wel eens
dat in tegenspraak tot die beslissing ons
land er vol mee ligt, maar we hebben
geen idee welke gebruikt gaan worden bij
een overstroming. Het wordt dus letterlijk
Gods water over Gods akkers laten lopen.
Je kunt erover filosoferen of het US Army
Corps of Engineers zijn rug recht had
moeten houden. Maar dezelfde vraag kun
je ook hier stellen. Had Verkeer en Water-
staat zijn poot strak moeten houden met
de noodoverloopgebieden? Het is wel hun
vak.”

Aukjen Nauta

Jos Dijkman is flood manager engineer bij WL | Hydraulics (nu Deltares) in Delft. Hij
heeft als enige niet-Amerikaan zitting in de New Orleans evaluatiecommissie van de
National Academy of Engineering en het National Research Council. Vorig jaar heeft
de commissie drie rapporten gepubliceerd in reactie op het onderzoek van de Inter -
agency Performance Evaluation Task Force over hun onderzoek naar de overstroming
van New Orleans na Katrina. In de tweede helft van dit jaar zal de commissie met
aanbevelingen voor de toekomst komen. 
Dijkman was ook projectleider van het onderzoek onder de vlag van het Netherlands
Water Partnership (een samenwerking van Nederlandse geo-onderzoeksinstituten,
ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat) dat uitgevoerd is in opdracht van het US Army
Corps of Engineers. Het rapport “A Dutch Perspective on Coastal Louisiana Flood
Risk Reduction and Landscape Stabilization” is in oktober 2007 verschenen.

Waterkering langs het Industrial Canal levee waar de aarde aan de voet van de betonnen kering

weggespoeld is door het water dat over de kering stroomde. 

Foto: 2007 copyright by Tulane U
niversity. A

ll rights reserved



Bij het zoeken naar een huis werd het ons
snel duidelijk dat er maar weinig geschik-
te plaatsen waren om, in geval van een
overstroming, droog te blijven. De natuur-
lijke oeverwal van de Mississippi vormt
het hoogste gedeelte van de stad. 
We besloten om in het Garden District 
te gaan wonen, de wijk net buiten het
French Quarter langs de rivier. Binnen
een paar maanden bleek onze keuze –
dezelfde als die van de originele kolonis-
ten in de 17de eeuw! – een juiste. Tropi-
sche storm Isidore, en meteen daarop

orkaan Lilly, zetten de stad behoorlijk
onder water, maar onze buurt bleef droog.

Stormluiken
Meteen leerden we toen ook hoe het 
proces van ‘hurricane evacuation’ werkt:
iedereen timmert triplex voor zijn ramen,
laadt zijn auto vol en wacht tot het aller-
laatste moment om allemaal tegelijkertijd
de stad uit te rijden. Maar weinig mensen
nemen zo’n evacuatie serieus, terwijl er
in de zomer van 2002 toch een serie 
artikelen in de plaatselijke krant had

gestaan over ‘the Big One’, met illustra-
ties die duidelijk maakten dat meer dan
80% van New Orleans onder water zou
komen te staan door de opstuwing van
water vanuit de zee in het zuiden en 
vanuit het Pontchartrain-meer in het
noorden. Zelfs het feit dat de hoofdweg
de stad uit zo’n vier meter onder water
had gestaan tijdens Lilly, leek minder
belangrijk dan het motto van de stad:
“Let the good times roll!”
In 2003 gingen alle stormen en orkanen
aan New Orleans voorbij, maar in 2004
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.zaken overzee

Verwoestingen door de dijkbreuk van het kanaal bij 17th street.

Mijn studie geologie met als hoofdvak sedimentologie aan de universiteit van Utrecht maakte mij al vroeg

bekend met de Mississippi-delta en haar problematiek van erosie, inklinking en de verdwijnende ‘wetlands’.

Door mijn werk in de olie-industrie ben ik in 2002 in New Orleans terecht gekomen en woonde daar tot 

Katrina toesloeg op 29 augustus 2005.

“Na mij de zondvloed”



vormde orkaan Ivan een serieuze bedrei-
ging. Ook wij hadden de koffers al klaar
staan, de auto volgetankt en de storm -
luiken van ons 19de-eeuwse huis geslo-
ten. Een paar uur voordat we zouden 
vertrekken zwenkte de storm oostwaarts
en besloten we te blijven, ook omdat alle
wegen de stad uit inmiddels vol stonden
met files. Weer was New Orleans de dans
ontsprongen.

Zwaarste categorie
Toen begon het stormseizoen van 2005.
Katrina begon als een zwakke orkaan voor
de kust van Miami, zwakte af tot een tro-
pische storm boven het vaste land van
Florida, maar nam – eenmaal boven de
warme wateren van de Golf van Mexico
–in korte tijd in kracht en snelheid toe 
tot een orkaan van de zwaarste categorie.
Wij waren op dat moment op vakantie
aan de westkust van de VS, waar we het
nieuws nauwlettend volgden, zeker toen
duidelijk werd dat deze storm regelrecht
op New Orleans afging. De beelden die
tijdens en vooral na de storm de hele
wereld over gingen waren meer dan dra-
matisch. Het trof ons enorm om zoveel
verwoesting, zoveel menselijk leed, en
een totaal falen van het overheidssysteem
op alle niveaus te zien. Wij keken mach-
teloos naar de beelden van CNN en ande-
re tv-stations van bekende buurten waar
veel van onze collega’s en vrienden woon-
den, waar de huizen nu onder meters
water stonden.

Houston
Overal in de stad waren branden uitge -
broken door gebroken gasleidingen, ook
in onze buurt. De foto die alle wereld-
kranten haalde van het provisorische graf
met kruis en daarop “Here lies Vera”, was
letterlijk gemaakt naast ons huis. Om
alles zo op TV te zien, maakte bij ons het
gevoel van machteloosheid des te erger.
Onze werkgever (Shell) gaf alle werkne-
mers opdracht om zich na Katrina in
Houston te melden. Wij werden zeer goed
opgevangen, zoals gelukkig het geval was
bij vele andere grote bedrijven uit New
Orleans. Ook de lokale mensen in Texas
ontvingen ons met open armen. De eerste
dagen in Houston waren chaotisch en
hectisch door de toevlucht van 250,000
vluchtelingen. De stad had zijn limiet aan
hotelcapaciteit bereikt. Net als vele ande-
ren moesten wij in Houston ook dingen
als voedsel en kleding kopen. Na twee
weken in een hotel konden we tijdelijk
terecht in een appartementencomplex.
En toen was Houston van het ene op 

het andere moment ineens onze nieuwe
woonplaats.
De drang om snel naar New Orleans te
gaan om persoonlijk de schade op te
nemen groeide met de dag, vooral na 
alle verhalen van plundering en anarchie.
Na de chaos in de Superdome en het
Convention Center werd iedereen door
militairen uit de stad geëvacueerd, waar-
na deze hermetisch werd afgesloten voor
de buitenwereld. Alleen de pers en de
hulporganisaties mochten de stad nog in. 

MRE – Meal Ready to Eat
Na twee lange weken lukte het ons uit-
eindelijk, als een van de eersten, om via
een sluipweg de stad in te komen. Onze
eerste indrukken van de ramp – nu met
onze eigen ogen – waren onwerkelijk. Wij
reden door totaal verlaten wijken, zonder
enig teken van leven en, voor zover je kon
kijken, alleen maar verwoesting. De stilte,
de hitte, de stank en de muggen waren
vreselijk. We wisten inmiddels dankzij
Google Earth dat het water niet tot aan
ons huis was gekomen. Onze grootste
vrees was schade door plundering. Maar
toen wij bij ons huis kwamen, bleek de
schade beperkt tot een gedeeltelijk afge-
waaid dak. De grootste boosdoener was
de vochtigheid, waardoor inmiddels alles
bedekt was door een dikke laag schim-
mel. Er was geen elektriciteit, geen stro-
mend water en geen telefoon in de hele
stad. Die paar dagen in ons huis leefden
we op door de militairen overhandigde
overlevingspakketjes (MRE, meals ready
to eat), die ook in Irak gebruikt worden.
De stad was na vier weken nog maar net
leeg gepompt, toen orkaan Rita toesloeg.
Weer kwam de stad deels onder water te
staan door nieuwe breuken in de provi -
sorisch opgelapte dijken. Dit keer konden
we de stad in omdat een RTL-4 tv-ploeg
met Max Westerman een verslag wilde
maken over onze ervaringen.

‘Mr Go’ kanaal
Onze Shell-collega’s die vanuit het hele
land binnen kwamen druppelen op het
kantoor in Houston, hadden allemaal hun
eigen verhaal. Velen waren alles kwijtge-
raakt, zelfs familieleden, verdronken in
de overstroming. Het was emotioneel 
een hele moeilijke tijd voor ons allemaal,
maar de saamhorigheid en de inspanning
van iedereen om elkaar te helpen was
indrukwekkend en dat zal mij altijd bij-
blijven.
Wij zien Katrina als een ramp die versterkt
is door het ingrijpen van de mens in de
natuur. Al meer dan een eeuw heeft de

mens de jaarlijkse overstromingen van de
Mississippi tegen weten te houden door
dijken (‘levees’) aan te leggen en bochten
uit de rivier te halen. Alle sediment, nodig
voor het instandhouden van de delta,
wordt zo regelrecht naar de Golf van Mexi-
co afgevoerd. Het probleem is nog groter
door de kanalen die eind 19de eeuw in de
wetlands werden uitgegraven voor het kap-
pen van de cypresbossen, en die later wer-
den gebruikt door de olie-industrie. Bij
stormen vormen deze kanalen geleiders
voor zeewater ver het binnenland in met
verzilting, overstromingen en erosie tot
gevolg. Het beruchte ‘Mr Go’ kanaal (Mis-
sissippi River - Gulf Outlet), gegraven in
de jaren zestig voor een meer directe ver-
binding van de Golf van Mexico met New
Orleans, stuwde tijdens Katrina een gigan-
tische vloedgolf regelrecht naar de stad.

Army Corps of Engineers
Door dit menselijke ingrijpen in de natuur
verdwijnen de ‘wetlands’ (die een natuur-
lijke buffer vormen doordat orkanen snel
afzwakken boven land) in een schrikba-
rend tempo van enkele voetbalvelden per
dag. Op satellietfoto’s is goed te zien hoe
klein die buffer tussen de Golf van Mexi-
co en New Orleans nog maar is. Daarbij
komt nog de ‘na mij de zondvloed’-
mentaliteit van het Army Corps of Engi-
neers, dat op alle fronten heeft gefaald:
van het bouwen van betrouwbare water -
keringen tot en met het onderhoud en de
inspectie daarvan. Zo bleek na Katrina
dat alle kaarten van het Corps al zo oud
waren dat zowel de dijken als het land
nog veel verder waren weggezakt dan
gedacht. De ‘levees’ die vóór Katrina nog
geclassificeerd werden als “bestand
tegen een orkaan van de derde catego-
rie”, bleken naderhand slechts bestand
tegen een tropische storm. 

Wij wonen inmiddels alweer bijna drie
jaar in Houston, maar we gaan nog regel-
matig terug naar New Orleans. De hoger
gelegen delen van de stad liggen er weer
bij zoals vroeger. Maar wat onder water
heeft gestaan, ziet er na bijna drie jaar
nog steeds troosteloos uit. Met gemengde
gevoelens zien we dan ook dat bekende
mensen zoals Brad Pitt en Angelina Jolie
proberen de zaak weer op te bouwen, ter-
wijl je als geoloog weet dat het eigenlijk
zinloos is. Het is nog maar een kwestie
van tijd en dan zal New Orleans helemaal
omgeven zijn door water. 

Helena van Dierendonck
H.VanDierendonck@shell.com
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The objective of the meeting of
WG (Working Group) 3 – Northern
Europe of ProGEO (the European
Association for the Conservation
of the Geological Heritage) is to
promote national and combined
WG3 activities within the selected
themes. 
The meeting will cover seven 
themes. The field trips will focus
on glacial landforms, stream
management, sea-level rise, 

climate change and high popula-
tion pressures. Two further post-
conference field trips are organi-
zed around these themes.

Themes
Theme 1 – Climate change, 
nature development, peatlands
and water management: challen-
ges for geoheritage
Theme 2 – Geodiversity-
Biodiversity

Theme 3 – Geoheritage, archeo -
logical and cultural heritage 
Theme 4 – Geodiversity, land -
scape & spatial planning
Theme 5 – Geoheritage and geo-
diversity, education and tourism
Theme 6 – Geoheritage, geodiver-
sity, cross-border and regional
cooperation
Theme 7 – Geoconservation in
lakes, seas and subsurface 

Trips
Trip 1 – Coastal & peatland
management, coastal geosites,
Stelling van Amsterdam 
(fortification)
Trip 2 – River management and 
climate change, reactivation of 
drift sands for nature, Veluwe 
geosites

Provisional programme 
Day 0 – Pre-conference workshop
on progress of land-ice tourism
project 

Day 1 – Opening, thematic ses-
sions, regional field trip 1, official
welcome by the City of Assen 
Day 2 – Thematic sessions,
regional field trip 2
Day 3 – Visit to Wadden Island
Ameland: geoheritage, nature 
and coastal-zone management
Day 4 – Thematic sessions, pre-
sentations, business meeting, 
closing party, post-conference
fieldtrip 

Organisation: GeoheritageNL, 
Province of Drenthe
Venue: Assen
Supporting organisations: Alterra,
Deltares, Geological Survey, It
Fryske Gea, van Hall-Larenstein
Institute, City of Assen, Staats-
bosbeheer, University of Amster-
dam, Utrecht University, VU
Amsterdam, Wageningen Univer-
sity and Research

Information: info@geoheritage.nl

.aankondiging

19 -23 april 2009, Assen, Drenthe

Geodiversity, Geoheritage & Nature
and Landscape management

De Krijt/Tertiair grens, de grens
waarop de dinosauriërs uitstierven,
stond tot nu toe op 65,5 miljoen
jaar geleden. Nederlandse weten-
schappers van de Universiteit
Utrecht en de Vrije Universiteit 
te Amsterdam schrijven echter in

.nwo

Science dat deze grens 65,94 mil-
joen jaar oud is. De dinosauriërs
zijn dus 0,44 miljoen jaar eerder
uitgestorven dan tot nu toe werd
gedacht. De onderzoekers zijn tot
deze conclusie gekomen door twee
dateringsmethodes te vergelijken. 

Niet alleen de dinosauriërs stier-
ven uit op deze grens, ook ammo-
nieten, vele haaisoorten en planten
verdwenen. 
De twee belangrijkste theorieën
over deze massa-uitsterving zijn
een meteoriet inslag bij Mexico (de
Chicxulub-krater) en langdurige
vulkanische activiteit in India 
(het Deccan plateau). 

Astronomische cycli en radio -
metrische dateringen 
De geologische tijdsschaal wordt
bepaald met behulp van twee
dateringsmethoden: de astrono -
mische cycli en radiometrische 
dateringen. Astronomische cycli

zijn periodes waarover de zonne-
instraling op het aardoppervlak
varieert. Dat komt omdat de stand
van de aarde ten opzichte van de
zon verandert. Oorzaken hiervan
zijn variaties in de baan van de
aarde om de zon (excentriciteit)
en variaties in de stand van de
aarde zelf (obliquiteit en preces-
sie). De periodes waarover deze
drie cycli – de Milankovitch-cycli
– variëren zijn 100.000, 41.000
en 26.000 jaar respectievelijk.
Deze variaties zijn verantwoorde-
lijk voor klimaatvariaties, die
terug te vinden zijn in sedimen-
ten; zij zijn ook de veroorzakers
van de ijstijden.

Dino’s eerder uitgestorven 
(NWO-Onderzoeksberichten)

De Krijt/Tertiair grens op het strand bij Zumaia in Noord-Spanje.

Foto: Jan Sm
it
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Radiometrische dateringen zijn
dateringen op basis van radio -
actief verval van bepaalde ele-
menten. Met behulp van de half-
waardetijd kan de ouderdom van
het materiaal bepaald worden. 

Nauwkeuriger
Deze twee dateringsmethoden
bleken niet dezelfde ouderdom 
te geven. Er zat een verschil van
circa 1% tussen de methoden.
Om dit verschil op te lossen, heb-
ben de onderzoekers de 40Ar/39Ar-
datering aan de astronomische
datering geijkt. Op deze manier
konden bijv. aardlagen in Marok-
ko van een veel nauwkeuriger
ouderdom voorzien worden
(28,201 ± 0,046 miljoen jaar).
De onzekerheid van de 40Ar/39Ar-
dateringsmethode werd hierdoor
flink verkleind. 
Door dit resultaat kon zelfs de

Per 1 juli 2008 is prof.dr. M.J.R.
Wortel benoemd tot lid van het
bestuur van het gebied Aard- en
Levenswetenschappen van NWO.
Professor Wortel is hoogleraar
geofysica en tectonofysica aan de
Universiteit Utrecht. Hij heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het op
de kaart zetten van de vakgroep
Geofysica in Utrecht. Sinds 1989
is hij hoogleraar en, vanaf 1996,
directeur van de Vening Meinesz
Onderzoekschool. Zijn specialis-
me is platentektoniek in de Mid-
dellandse Zee. 
Al eerder was Rinus Wortel be -
trok ken bij NWO-ALW. Binnen het
Open Programma was hij voorzit-
ter van de beoordelingscommissie

Geo- en Biosfeer. Hij was voorzit-
ter van de Beleids Advies Com-
missie en programmavoorzitter
van het kustprogramma East-
Kalimantan. 
Wortel ziet het als zijn taak als lid
van het Gebiedsbestuur ALW om
de uitvoering en ontwikkeling van
hoogwaardig ALW-onderzoek in
nationaal en internationaal ver-
band te bevorderen. Hij wil dat
doen met oog voor de enorme 
pluriformiteit van zowel de Aard-
als de Levenswetenschappen.
Wortel neemt de plaats over van
prof.dr. P. Andriessen, die de
twee zittingstermijnen in het
ALW-bestuur heeft volgemaakt.

De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft 48 laatstejaars stu-
denten en recent afgestudeerden
van twaalf universiteiten een Top-
talent-subsidie toegekend. Met
deze subsidie kunnen de aan-
staande wetenschappers hun
eigen creatieve onderzoeksideeën
vormgeven in een vierjarig pro -
motieonderzoek. De subsidie be -
draagt maximaal 180.000 euro. 
Toptalent is een initiatief om
promoveren aantrekkelijker te ma -
ken. Het programma geeft ruimte
aan jong creatief talent om hun
promotietraject zelf in te vullen.
Toptalent is opgezet door NWO 
in overleg met de Vereniging van
Universiteiten (VSNU). Er zijn
twee rondes gehouden, één in
2007 en één in 2008. 

Onder de gehonoreerden zijn 
twee aardwetenschappelijke
onderzoeken: 
Rheological behaviour and slip
stability of megathrust earthquake

faults, Sabine den Hartog, BSc,
Universiteit Utrecht
This proposal addresses aspects
of the mechanical behaviour of
subduction zone faults, key in
controlling the onset of seismic
slip, earthquake recurrence inter-
vals and slow fault creep. The
approach adopted will involve
experiments plus microphysical
modelling. 

Impact of atmospheric feedbacks
on the stability of the Atlantic
thermohaline circulation, Matthijs
den Toom, BSc Universiteit
Utrecht
This is a proposal to investigate
how interactions between ocean
and atmosphere affect the stabili-
ty of the present climate state.
The project will lead to a better
estimate of the probability of a
collapse of the Atlantic Ocean 
circulation.

Toptalenten mogen eigen 
promotie invullen
(NWO-Berichten 12 mei 2008) 

Rinus Wortel nieuw lid van 
het gebiedsbestuur ALW
(NWO-Onderzoeksberichten 5 maart 2008)

Prof. dr. M.J.R. Wortel

Krijt/Tertiair grens nauwkeuriger
bepaald worden. Hiervoor zijn
gegevens over aardlagen uit Spanje
gebruikt. De grens was eerst
gesteld op 65,5 ±0,3 miljoen jaar,
maar is nu 65,94 miljoen jaar.
Een verschil van 440.000 jaar.
Met deze nieuwe methode kunnen
nog veel meer belangrijke geolo -
gische grenzen nauwkeuriger
bepaald worden. De vraag is niet
of, maar hoevéél de geologische
tijdsschaal aangepast zal moeten
worden. Een nauwkeuriger tijds-
schaal is namelijk van groot
belang voor alle aardwetenschap-
pelijke disciplines.

Referentie
Kuiper, K.F., A. Deino, F.J. Hil-
gen, W. Krijgsman, P.R. Renne 
en J.R. Wijbrans, 2008. Synchro-
nizing rock clocks of earth history.
Science, 25 april 2008.
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Op 19 februari jl. heeft minister-
president Balkenende in Nieuws-
poort in Den Haag de brochure
‘De staat van het klimaat 2007’
in ontvangst genomen. De ‘Staat
van het klimaat’ is een jaarlijkse
inventarisatie van de stand van
zaken en nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van klimaatonder-
zoek en klimaatbeleid, samenge-
steld door het Platform Communi-
cation on Climate Change (PCCC).
Dit platform is een samenwer-
kingsverband tussen Energie Cen-
trum Nederland (ECN), Milieu- en
Natuurplanbureau (MNP), KNMI,
NWO en een aantal Nederlandse
universiteiten met als doel de

kwaliteit, efficiëntie en effectivi-
teit van de communicatie van
Nederlands klimaatonderzoek te
verbeteren. De titel dekt precies
de inhoud: gewoon een objectieve
kijk op ontwikkelingen in de kli-
maatwereld. Het staat dus vol
heerlijke feitjes om in discussies
te gooien tijdens borrels. Lezen
dus!
In de eerste helft van de brochure
wordt de echte staat van het kli-
maat besproken. Een greep uit 
de onderwerpen: wat merken we
in Nederland concreet van de kli-
maatverandering, de werkwijze en
conclusies van het IPCC-rapport,
en de nieuwste ontwikkelingen en

inzichten in klimaatonderzoek. 
In dit laatste onderdeel wordt ook
alweer een item uit ‘De staat van
het klimaat 2006’ uit de wereld
geholpen, namelijk de bevinding
dat planten en bomen methaan
uitstoten. Het meest verontrusten-
de feit dat wordt behandeld is 
dat het zeeijsoppervlak rond de

.boekbespreking

De staat van het klimaat 2007

Noordpool in 2007 een nieuw
recordminimum heeft bereikt,
met 23% minder zeeijs dan het
vorige record uit 2005. Een der-
gelijk snelle afname werd door
geen enkel klimaatmodel voor-
speld. Dat geeft dus te denken
over de betrouwbaarheid van hui-
dige modellen in de weergave tus-
sen klimaat en ijsbedekking. In
de discussie over de betrouwbaar-
heid van de IPCC-rapporten en de
vraag of broeikasgassen de huidi-
ge opwarming kunnen verklaren
staat een gevleugelde redenering:
hoe kunnen we verklaren dat de
toename aan broeikasgassen geen
extra opwarming geeft?
In de tweede helft van de brochu-
re worden het klimaat- en ener-
giebeleid besproken, de ontwikke-
lingen in uitstootbeperkende en
aanpassingsmaatregelen. De hoge
dichtheid van cijfers in dit deel
maakt het wel wat taaier dan de
eerste helft. Onder andere worden
de ambitieuze doelen van het
kabinet besproken die zijn gepre-

– advertentie –
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senteerd in het werkprogramma
met de trendy naam ‘Schoon en
zuinig’. Hierin wordt gestreefd
naar een emissiereductie van
30% in 2020 ten opzichte van
1990, terwijl het Europese doel
waarschijnlijk 20% is. Aan de
haalbaarheid van het Nederlandse
doel wordt gewijfeld door het ECN
en MNP. Een figuurtje van de
Nederlandse emissie vanaf 1990,
en de projectie van de emissie 
in 2010 met het huidige beleid
(lichte toename) en het doel van
het kabinet (sterke afname) is
veelzeggend. Het ambitieuze doel
betekent in ieder geval dat er veel
geïnvesteerd moet worden in uit-
stootbeperkende maatregelen, 
in binnen- en buitenland. 

‘De staat van het klimaat 2008’.
De brochure is gratis verkrijgbaar 
bij ottelien.vansteenis@wur.nl 
en te downloaden op
www.klimaatportaal.nl.

Ane Wiersma, Deltares

Het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam presenteerde op 24
mei 2008 de tentoonstelling
‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’,
een uniek overzicht van fossielen
uit Nederlandse bodem. Van 500
miljoen jaar oude buizenzand-
steen uit Drenthe, 70 miljoen jaar
oude zee-egels uit het Limburgse
Krijt, tot de relatief jonge skelet-
delen van mammoet, sabeltandtij-
ger en beloega die uit de Noord-
zee zijn opgevist. Deze en andere
prachtfossielen – topstukken uit
Nederlandse museumcollecties en
privé-verzamelingen – geven een

den Besten (KNNV Uitgeverij,
ISBN 978905011273, 32 pp., 
€ 4,95)
‘Opgeraapt Opgevist Uitgehakt’,
door Jelle Reumer (Uitgeverij
Contact, ISBN 9789025426286,
288 pp., ruim geïllustreerd in
kleur, € 24,90). 

Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam 
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
www.nmr.nl

beeld van onze prehistorie dat
nergens zo compleet te zien is. 
De oudste Nederlandse fossielen
zijn meer dan een half miljard
jaar oud. Het gaat om brokken
zandsteen met kruipsporen, af -
komstig van de Drentse Hondsrug
– twee zijn op de tentoonstelling
te zien. Verder worden er koralen
en trilobieten van meer dan 400
miljoen jaar oud getoond, skelet-
delen en voetsporen van reptielen
uit een steengroeve bij Winters-
wijk (230 miljoen jaar) en schitte-
rende 70 miljoen jaar oude zee-
egels uit het Limburgse Krijt.
Topstuk – opgediept uit het depot
van Naturalis – is een vroeg
negentiende eeuws afgietsel van
de Mosa saurus, waarvan het origi-
nele fossiel in 1795 door het
Franse leger uit Maastricht is
meege nomen naar Parijs. 
De tentoonstelling laat ook een
serie relatief jonge fossielen zien

.tentoonstelling

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Opgeraapt Opgevist Uitgehakt

Koraal uit de ENCI-groeve.

Wervel van een oerwalvis.

Foto’s: Jelle R
eum

er

die opgevist zijn uit de Noordzee,
zoals het vrijwel complete skelet
van een 40.000 jaar oude beloe-
ga, een schitterend bewaarde
schedel van een muskusos, een
schedeldak met gewei van een
reuzenhert en de intussen be -
roemde onderkaak van een sabel-
tandtijger. 

De semi-permanente tentoonstel-
ling zal de komende jaren te zien
blijven.

Bij de tentoonstelling verschijnen
twee boeken: 
‘Fossielen in beeld’ door Sjir Ren-
kens, met illustraties van Renée
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Adreswijziging
Ir. P.J.D. Versteegh
M.T. Tauscherstraat 8
6132 CP  Sittard

J.M. Brijker
Salzburg 27
3524 KS Utrecht

A. van de Lockant
Burgemeester Reigerstraat 81
3581 KP  Utrecht

Drs. E.A.J. Burke
De Lingst 19
6081 GK  Haelen

– advertentie –

Center for Soil, Water 
and Coastal Resources –
SOWACOR
(Nieuwsbericht www.geo.uu.nl)
Op donderdag 22 mei is in
Utrecht het ‘Center for Soil, Water
and Coastal Resources’, ook wel
SOWACOR, geopend. Het cen-
trum gaat duurzaam gebruik van
bodem, water en kustgebieden
onderzoeken. Penvoerder is de
Universiteit Utrecht; professor dr
Philippe Van Cappellen van de
faculteit Geowetenschappen van
de UU staat aan het hoofd van
het nieuwe centrum. 
Binnen SOWACOR zullen de on der -
zoeksinstituten Deltares, NIOO-
KNAW (het Nederlands Instituut
voor Ecologie), UNESCO-IHE (op -
leidingsinstituut op het gebied van
water), en VITO (Vlaams Instituut
voor Techno logisch Onderzoek)
nauw gaan samenwerken. Overige
partners zijn o.a. bedrijven en ande-
re Europese universiteiten. Het Glo-
bal Research Partnership van de
King Abdullah University of Science
and Technology (KAUST) in Saudi-
Arabië financiert het onderzoeks -
centrum de ko mende drie jaar met
4,5 miljoen US dollars.

Informatie: Wietske de Lange,
persvoorlichting UU, 030-
2534073, w.delange@uu.nl

Studenten Aardweten-
schappen winnen 
afstudeerprijs
(Nieuwsbericht www.geo.uu.nl)
Masterstudenten Fransje Praag-
man en Femke Rambags (Hydro-
logy) hebben 4000 euro gewon-
nen voor hun afstudeerscriptie
getiteld: “Migration of Natural
Gas through the Shallow Subsur-
face: Implications on the surveil-
lance of low-pressure pipelines”.
De prijs is beschikbaar gesteld
door de Nederlandse Gas Indus-
trie. Een commissie van de
Koninklijke Hollandse Maatschap-
pij van Wetenschappen was belast
met de beoordeling van de inge-
zonden afstudeerscripties.
Het doel van het onderzoek was
het vergroten van de kennis op
het gebied van transport van gas
in de verzadigde en onverzadigde
bodem, als gevolg van lekkages 
in gasleidingen. De studentes
hebben zowel experimenteel als
numeriek onderzoek gedaan. Het
onderzoek is uitgevoerd in samen-
werking met Deltares (GeoDelft)
en KIWA-GasTec. De begeleiding
van de studenten was in handen
van prof. dr. Ruud Schotting van
de Hydrogeologie Groep Universi-
teit Utrecht.

Dr. J. Feijth
p/a Fugro Airborne Surveys
65 Brockway Rd.
Floreat WA 6014 
Australië

G. Spanjaard
Meerdinkweg 8
7108 BJ Winterswijk

Nederlandse Geologische 
Vereniging
t.a.v. De heer G.Brouwers
Esschebaan 152
5062 BG Oisterwijk

J.A. Mulock Houwer
Frans Halsstraat 30 bis
3583 BR  Utrecht

.diversen
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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
Geotechnologie Delft: www.citg.tudelft.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
NWO-ALW: www.nwo.nl/alw
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
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

.agenda

23-25 juni 2008
BGCE2008. First International
BioGeoCivil Engineering Confe-
rence, Delft. 
Informatie: http://www.biogeocivil
engineering.com/

Tot en met 24 augustus 2008
Tentoonstelling Museum Volken-
kunde Leiden ‘Als het ijs smelt –
gevolgen voor de bewoners van 
de Noordpool’. Informatie:
www.rmv.nl

19 september 2008
Symposium 100 Jaar Geografie 
in Utrecht. Informatie:
http://100jaargeografie.geo.uu.nl/

20 september 2008
Alumnidag voor oud-studenten
geografie in Utrecht ter ere 
van het eeuwfeest, zaterdag, 

van 10.00–21.30 uur in het 
Academiegebouw, Domplein 29
te Utrecht 

20 november 2008 
KNGMG-conferentie ‘Klimaat:
Feiten, Onzekerheden en Mythes’.
Informatie: www.kngmg.nl

Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is ge -
vaarlijk in het Natuurhistorisch
Museum – de sabeltandtijger in
Rotterdam’. Informatie: www.nmr.nl

19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geo -
heritage & Nature and Landscape
management’, Assen, Drenthe.
Informatie: info@geoheritage.nl
Zie ook pagina 18 van deze
geo.brief



Sedimentaire structuren in de stormvloedlagen.




