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Remote Sensing – de aarde op afstand
Afgestudeerd... en dan
Een jaartje down under
Klimaatconferentie

8
es
0
h
0
t
y
2
M
r
e
n
b
e
m
l)
n
n
e
.
ve
d
g
o
e
n
gm
rh
n
e
20
k
k
.
e
nz
ww
O
w
,
(
n
e
m
t
a
i
d
e
r
F
e
t:
st
a
m
a
A
m
Kli
um
e
s
u
nm
e
p
o
r
T

.van de voorzitter
“Al onze medewerkers...............”
Wie ooit heeft geprobeerd te bellen
met het informatie- of klachtennummer van de bank, de verzekering,
de internetprovider, de belastingdienst, een ministerie of de Informatie Beheer Groep weet hoe de
titelzin afloopt: “…zijn in gesprek,
even geduld alstublieft”.
Dit is een merkwaardige mededeling. Het aantal medewerkers van
genoemde instanties loopt al gauw
in de miljoenen. Als die allemaal
tegelijkertijd in gesprek zijn, is de
opwarming van de Aarde door de
daarbij uitgestoten energie al goeddeels verklaard. Het is dan ook een
onnauwkeurige mededeling, maar
‘in gesprek zijn’ klinkt deugdzamer
en betrouwbaarder dan de bittere
waarheid zoals “Al onze medewerkers zitten aan de koffie, lezen de
Telegraaf, maken ruzie, zitten te
dutten of hebben zich ziek gemeld”.
Op de maandagochtend zou de
variant “al onze medewerkers
bespreken de voetbal” de feiten
nauwkeuriger weergeven.
Blijft een feit dat Nederland een
praatland is, waar woorden als
overleg, vergadering, discussiegroep, om de tafel zitten, luisteren,
begrip voor elkaar, vrijheid van
meningsuiting en gedachtewisseling verslijten door te veelvuldig
gebruik. Bovendien heeft Nederland
meer verenigingen, genootschappen
en stichtingen per vierkante kilometer dan enig ander mij bekend land.
Dit nummer van de Geo.brief wil u
aanmoedigen om lid te worden van
het KNGMG en de logische vraag is
dan: heeft het zin om als aardwetenschappers – een kleine exclusieve,
misschien zelfs elitaire, groep – ook
aan dit continue gebabbel deel te
nemen? Mijn antwoord is: Ja, dat
heeft zin, als het op een goede en
nadrukkelijke manier wordt uitgevoerd. Mijn voornaamste argumenten
daarvoor zijn de volgende:
Aardwetenschap heeft als studieobject de Aarde, het voor de Mens
meest zichtbare, meest relevante
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natuurverschijnsel in het Universum. De samenstelling van bodem
en ondergrond is van onmeetbaar
belang voor het leven van de bewoners en zal dat altijd blijven.
Toch zijn er in Nederland maar weinig mensen die zelfs maar weten
dat er geologen, geotechnische
ingenieurs en geofysici bestaan.
Dit in tegenstelling tot economen,
psychologen en juristen, die vrijwel
dagelijks in het nieuws zijn.
Maar… ooit een geoloog bij NOVA
gezien? Of een mijnbouwer bij Netwerk? Mijn stelling is dan ook dat
de aardwetenschappers te weinig
aan de weg timmeren en daardoor
te weinig ingezet worden, tot nadeel van ons allen. Zie bijvoorbeeld
de tunnelfiasco’s en de landschapsverwoesting waar Nederland onder
gebukt gaat. Het KNGMG, mits gesteund door een actieve achterban, kan daar wel degelijk iets
aan doen.
De Aardwetenschappen zijn in Nederland sterk verdeeld over een
groot aantal bedrijven, instituten
en universiteiten. Dit belemmert de
cohesie en daardoor de invloed die
onze wetenschap heeft op de maatschappij; daar moet verbetering in
komen. De Aardwetenschappen
moeten zo veel mogelijk met één
stem spreken. Een samenbundelend
genootschap, mits van onbesproken
zeden en met genoeg status onder
de vakbroeders kan dit bewerkstelligen, ten gunste van onze
noodzakelijke rol in de Nederland
en daarbuiten.
De kans dat je, bijvoorbeeld in de
trein van Apeldoorn naar Enschede,
een aardwetenschapper ontmoet is
bijna gelijk aan nul; maar waar is
er dan wel een ontmoetingsplaats
om met vakgenoten buiten je
onmiddellijke werkkring in contact
te komen? Hoe hoor je de verhalen,
de ontdekkingen, de problemen van
de anderen?
Het KNGMG, het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkun-

dig Genootschap – de plechtige
naam verraadt al een hoge ouderdom en inderdaad, we zijn al bijna
100 jaar – probeert in al deze behoeften te voorzien. We hebben een
heldere website: www.kngmg.nl,
een mooi, zeer toegankelijk tijdschrift Geo.brief en een aantal specialistische kringen. We dragen bij
aan het Netherlands Journal of
Geosciences.
Op dit moment zijn we hard bezig
met het organiseren van een conferentie over het klimaat (zie de website). Omdat het Genootschap niet
gebonden is aan enig economisch
of ander belang en daardoor met
volledige objectiviteit een programma kan samenstellen dat het gepolariseerde debat ruimschoots
overstijgt, zal het een unieke bijdrage leveren aan de discussies
over de toekomst van het klimaat.
We zijn geen partij, maar proberen
de wetenschap ruimte te geven,
zonder vooroordeel. Het is slechts
één voorbeeld van de mogelijkheden van het Genootschap.

De toekomst van het Genootschap
ligt in de handen van de generatie
die we in dit nummer speciaal willen toespreken. We zijn een goed
onderhouden schip dat een verse
bemanning nodig heeft om het op
koers te houden of, zo nodig, van
koers te doen veranderen. Word
dus lid. Het gaat ons hierbij niet
om je geld, want de studentencontributie is zo laag dat we er
nauwelijks de portokosten aan
terug verdienen. Het gaat ons om
jullie interesse en inzet voor het
belang van de Aardwetenschappen
en de aardwetenschappers in
Nederland. Ik snak naar oproerige
vergaderingen, waar ‘Jonge Revolutionairen’ het bestuur wegblazen
om zelf het heft in handen te nemen
om het Genootschap, indien nodig,
een nieuwe richting te geven.
Peter de Ruiter

.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:

Pruvost
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.

@ Geef uw email-adres door aan het kngmg @
om ons bestand up-to-date te maken. Stuur een mail met uw
naam, adres, woonplaats, en liefst ook geslacht en voornaam naar
kngmg@kiviniria.nl met als onderwerp/subject: “actuele gegevens”.

@ Bij voorbaat hartelijk dank! @

.symposium
Oproep Escherprijs
Het KNGMG reikt jaarlijks een
prijs uit voor de beste afstudeerscriptie van studenten van een
Masteropleiding Aardwetenschappen, de Escherprijs. Het doel van
de prijs, die vernoemd is naar de
Leidse Hoogleraar Algemene
Geologie prof. dr. B.G. Escher
(1885-1967), is de bevordering
van innovatief onderzoek en een
gedegen verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair
karakter hebben. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een toegepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleem oplossende karakter;
en bij onderwerpen die gebaseerd

zijn op een interdisciplinaire
aanpak wordt met name gelet
op innovatieve ideeën.
Vorig jaar bekroonde de jury drs
R. Kars voor haar scriptie ‘Feldspar IRSL dating of late Pliocene,
Early and Middle Pleistocene
Rhine fluvial sediments’. Grote
waardering had de jury met name
voor de combinatie van veldwerk,
methode ontwikkeling en modelleerwerk, en voor de uitstekende
en heldere wijze waarop zij van
haar werk verslag had gedaan.
De jury van de Escherprijs bestaat
uit 4 of 5 aardwetenschappers,
afkomstig uit het bedrijfsleven,
de semi-overheid of de overheid.
Naast een geldbedrag van 2500
euro ontvangt de winnaar een oorkonde, een jaar lidmaatschap van

het KNGMG en een uitnodiging om
te publiceren in The Netherlands
Journal of Geosciences. Het prijzengeld van de Escherprijs wordt
beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt
u een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan
de scriptie (in het Nederlands
of Engels) digitaal (als word- of
pdf-file) naar het secretariaat van
het KNGMG, onder vermelding
van ‘Escherprijs’.
Indien niet digitaal, stuur twee
kopieën van de scriptie naar het
secretariaat van het KNGMG.

In beide gevallen dient de inzending voorzien te zijn van een
korte inleiding van de scriptie
begeleider.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 maart 2009.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

.schürmannfonds

– advertentie –

Subsidie Dr. Schürmannfonds 2009
Het Bestuur van de Stichting Dr.
Schürmannfonds roept bij deze
gegadigden op voor een subsidie
voor het jaar 2009. De subsidie is
bij voorkeur bedoeld voor Nederlandse geologen, teneinde hen in
staat te stellen onderzoek te doen
met betrekking tot de evolutie
van de Aarde in het Precambrium
(Hadaeïcum, Archaeïcum en
Proterozoïcum).
In principe komen alleen de kosten van veldwerk voor subsidie in
aanmerking. Bijbehorend laboratoriumonderzoek kan in beperkte
mate voor subsidiering in aanmerking komen, maar hoogstens als
aanvulling op de bijdrage (financieel of in natura) van het onderzoeksinstituut of de instelling
waaraan de aanvrager verbonden
is. Het Fonds neemt geen salariskosten en sociale lasten van
personeel voor zijn rekening.
De voorkeur van het Bestuur gaat

uit naar substantiële probleemgerichte onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag,
vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting te bevatten. Subsidie van
congresbezoek kan slechts bij
hoge uitzondering toegekend
worden.
Een genummerd aanvraagformulier voor subsidie is bij de secretaris van de Stichting verkrijgbaar.
Deze moet, volledig ingevuld en
voorzien van de nodige bijlagen,
vóór 1 januari 2009 in zesvoud
worden ingeleverd bij de secretaris van de Stichting:
Dr Charles E.S. Arps
h.t. Secretaris Stichting
Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4
2341 BM Oegstgeest
E-mail: charps@planet.nl
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Remote sensing –
De aarde op afstand
Ruim vijftig jaar geleden werden de eerste satellieten succesvol in een baan om de aarde gebracht.
Rusland won de race met de Spoetnik die op 4 oktober 1957 gelanceerd werd. De Verenigde Staten
volgden een paar maanden later, op 1 februari 1958, met de Explorer-1. De lancering van de eerste
weersatelliet op 1 april 1960 luidde het werkelijke begin in van een nieuw tijdperk: dat van de
remote sensing – het op afstand bestuderen van de aarde en haar atmosfeer.

Pogingen om de aarde van bovenaf te bekijken waren er al veel langer. De eerste
foto – naar verluid, want hij bestaat niet
meer – die vanuit een ballon genomen
is, liet een buitenwijk van Parijs zien.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
werden luchtballonnen gebruikt om foto’s
te maken van militaire doelen. De eerste
luchtfoto die bewaard is gebleven, stamt
uit 1860. Het ovale beeld laat Boston,
Massachusetts zien. Rond 1900 werden
postduiven ingezet. Een kleine camera,
ontwikkeld in Duitsland, werd met een
tuigje aan een duif vastgesnoerd.
Op sommige foto’s zijn de vleugels van
de vogel als vage strepen aan de zijkant
te zien. De eerste poging om echt van het
aardoppervlak weg te komen – de ruimte
in – staan op naam van de Amerikaan
Robert Goddard met zijn onderzoek naar
en experimenten met raketaandrijving.

De eerste depressie
Het werkelijk observeren van processen
rond en op de aarde vanuit de ruimte
begon met de lancering van TIROS-1,
de eerste weersatelliet, op 1 april 1960.
(Zie het kader voor de acronymen.) Voor
meteorologen een unieke gebeurtenis:
voor het eerst kon een depressie werkelijk gezien worden. Twaalf jaar later – de
ruimteprogramma’s van beide grootmachten, de VS en de USSR, waren in deze
periode met name gericht op bemande
vluchten – volgde de satelliet ERTS-1,
later omgedoopt tot Landsat. Aan boord
waren camera’s die opnames maakten in
het groene, rode en infrarode spectrum,
beelden die informatie geven over gewassen, verstedelijking en bodems. Gras bijvoorbeeld geeft een piek in het groen en
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het nabije infrarood, terwijl kunstgras
alleen maar een piek in het groen geeft.
Vanaf die tijd werd de aarde van bovenaf
bestudeerd. Het weer kon beter voorspeld
worden. Grote structuren in de aardkorst,
breuken en plooien, maar ook buitenmaats grote landschapsvormen zoals
enorme meteorietkraters, werden herkend; fenomenen die op ‘begane grond’
niet opvallen. Het zich uitbreiden en
terugtrekken van het landijs door het jaar
heen, of het oprukken van woestijngebied
gedurende het droge seizoen werd gemeten en pas nu werd duidelijk hoe snel de
houtkap in de Amazone oprukte.

Satelliet Terra
Nimbus-7, in 1978 gelanceerd (de laatste
van de serie), markeerde het begin van
metingen aan atmosfeer, land en oceaan.
Dr. Richard de Jeu van de afdeling Hydrologie en geo-milieuwetenschappen van de
Vrije Universiteit in Amsterdam: “Er worden voor het eerst metingen gedaan aan
de instraling van de zon op aarde en de
weerkaatsing van zonnestraling; er wordt
onderzoek gedaan aan de ozonlaag – het
ozongat boven de Zuidpool wordt pas ontdekt in de jaren 80 – en er wordt gekeken
naar de effecten van aerosolen. Er is een
microgolfontvanger aan boord die informatie verschaft over waar het regent en hoeveel regen er valt, maar ook gebruikt wordt
voor het bepalen van de uitbreiding van
zeeijs.”
De huidige generatie instrumenten is een
stuk verfijnder. Tegenwoordig komen veel
gegevens van NASA’s Terra. Deze satelliet, een Japans-Amerikaans project in
2000 gelanceerd, heeft beduidend meer
aan boord dan de eerste weersatelliet een

dikke twintig jaar daarvoor. Radiometer
ASTER registreert straling afkomstig van
de aarde in 14 banden, van het zichtbare
licht tot diep in het infrarood, met een
resolutie van 15 meter voor het zichtbare
licht, 90 meter voor het thermisch infrarood en 60 meter voor de banden daartussen. Ter vergelijking: NASA’s laatste
Landsat (nr 7, gelanceerd in 1999),
registreert zeven banden, vier in het
zichtbare licht, met een resolutie van
30 meter, twee in het infrarood met een
resolutie van 30 meter, en 60 meter voor
de banden in het diepe infrarood. MISR
registreert in vier verschillende bandbreedtes (blauw, groen, rood, nabije
infrarood) de straling die vanaf de aarde
teruggekaatst wordt. Het instrument kan
dit onder verschillende hoeken meten
(dus niet alleen loodrecht naar beneden).
Naast de verstrooiing van zonlicht geeft
MISR informatie over wolken, aerosoldeeltjes in de lucht en de vegetatie op
het land. MOPITT meet de uitgezonden
en gereflecteerde straling van de aarde
in de drie absorptiebanden in het infrarood die correleren met kooldioxide en
methaan. Deze gegevens zijn nodig om
de relaties en interacties tussen atmosfeer, land en oceaan te ontrafelen.
CERES bestaat uit twee breedbandontvangers die de verhouding tussen de
inkomende straling en de reflectie daarvan op het aardoppervlak bepalen, wat
gebruikt wordt in onderzoek naar de rol
van wolken in deze stralingsbalans.

MODIS en GRACE
De Jeu: “Voor ons is MODIS van groot
belang. Dit instrument meet de reflectie
in 36 verschillende banden over een

Bron: Woods Hole Institute of Oceanography

grote breedte met een hoge resolutie
(250, 500 of 1000 meter, afhankelijk
van de golflengte). Het meet zowel loodrecht naar beneden als onder een hoek.
MODIS zit niet alleen in Terra, maar ook
in de satelliet Aqua. De twee satellieten
maken elke één à twee dagen opnames
van de gehele aarde. MODIS heeft veel
nieuwe informatie opgeleverd voor klimaatmodellen, niet alleen in de vorm
van nieuwe parameters, maar ook voor
de aanpassing van bestaande. Het instrument levert belangrijke tijdreeksen, zoals
de sneeuwdikte door het jaar heen of de
hoeveelheid blad per vierkante kilometer
door het jaar heen, belangrijke informatie
die nodig is om de huidige klimaatmodellen te verbeteren.”
Een andere grote sprong in remote sensing is GRACE, twee satellieten die op
een afstand van 200 kilometer van elkaar
vliegen en verbonden zijn door een veer.
Het duo is ontwikkeld om onregelmatigheden in het zwaartekrachtveld te meten
– de satellieten gaan bij afwijkingen dichterbij of juist verder van elkaar af staan.
“Deze satelliet is gemaakt voor het opsporen van grote ertsvoorkomens, maar
hij blijkt ook zeer geschikt om de dynamiek van het grondwater te registreren.
Een hele natte Amazone laat bijvoorbeeld
een afwijking zien en tijdens orkaan Katrina was met GRACE heel goed te zien
dat zij al haar regen liet vallen in het Mississippi-bekken, waardoor de hoge waterstanden veel langer aangehouden hebben
dan oorspronkelijk verwacht werd.”

Water Watch
De afdeling Hydrologie van de VU werkt
samen in het Europese WATCH, een
project dat de kennis over de wereldwatercyclus toegankelijk wil maken voor
klimaatmodellen. In 2007 is de ESAsatelliet SMOS gelanceerd, een watersatelliet die informatie verzameld over de
hoeveelheid vocht in een bodem. De Jeu:
“de oorsprong van dit project ligt in
metingen met een lage-frequentieontvanger die met een vliegtuig boven Arizona
gemaakt zijn. Daar bleken de pieken en
dalen perfect overeen te komen met gras
of woestijn. De micro-ontvanger in SMOS

Drie datasets met oceaanstromingen langs de
oostkust van de VS op een diepte van 1000 m.
Boven: gegevens van de GRACE-satelliet en
temperatuur- en zoutmetingen in zee.
Midden: gegevens verkregen door directe
metingen op schepen.
Onder: pre-GRACE satellietgegevens.
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Bron: NASA

Het patroon van de regenval tijdens Katrina en Rita in zuidelijke een oostelijke staten van de VS. Hoe geler het gebied, hoe groter de afwijking
met het gemiddelde van de twee voorgaande weken.

heeft een frequentie van 1 gigaherz, veel
lager dan tot nog toe mogelijk was. Er zit
een erg grote antenne aan de satelliet.
Het instrument meet dag en nacht de
emissie van het aardoppervlak in het
microbereik. Microgolven geven informatie over de hoeveelheid vocht in de
bodem. SMOS geeft dus informatie over
bodemvocht, bodemtemperatuur en de
hoeveelheid vocht in vegetatie; hij meet
de atmosfeer niet. WATCH wil deze
watergegevens toegankelijk maken voor
een breder onderzoeksgebied. De VU zit
in de validatie-calibratiecommissie om de
gegevens van de verschillende satellieten
te valideren – om een exacte waarde aan
een piek toe te kennen – en om de wiskundige basis te leggen die het mogelijk
maakt om de gegevens van verschillende
satellieten te koppelen. Daarnaast werken
wij met nationale en internationale universiteiten en instituten aan de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke database waarin alle remote-sensinggegevens
opgeslagen zijn – het ADAGUC-project –
soort Google-earth-achtige omgeving
waarop je kunt inzoomen. Wij hebben
nu de beschikking over de gegevens van
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30 jaar remote sensing. We weten wanneer welke gebieden droger of natter waren in deze periode; wij hebben relaties
ontdekt tussen El Niño en uitzonderlijke
droge of juist natte seizoenen elders. Wij
weten dat er een wisselwerking is tussen
bodemvocht en wolkenvorming – in 2004
stond in Science het beroemde artikel
van Randy Koster over het Global Circulation Model. Wij zijn nu op zoek naar
gebieden waar die koppeling duidelijk
te zien is. Daar moeten we ons in verder

onderzoek op richten. Klimaat en waterhuishouding zitten aan elkaar vast; zij
moeten in gezamelijke modellen gekoppeld worden. En om dat te bereiken
moeten alle gegevens van alle satellieten
goed toegankelijk zijn.”
Aukjen Nauta
Randy Koster et al., Regions of strong coupling
between soil moisture and precipitation. Science,
augustus 2004, vol. 305, pp. 1138-1140.

Acronymen
ADAGUC
ASTER
CERES
ERTS
GRACE
MISR
MODIS
MOPITT
SMOS
TIROS
WATCH

Atmospheric Data Acces for the Geospatial User Community (http://adaguc.knmi.nl)
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
Clouds and the Earth Radiant Energy System
Earth Resources Technology Satellite
Gravity Recovery and Climate Experiment
Multi-angle Image Spectrometer
MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer
Measurement Of Pollution In The Troposphere
Soil Moisture and Ocean Salinity
Tiros: Television and Infrared Observation Satellite
WATer and global Change

.jonge geologen

Afgestudeerd … en dan
De tentamens zijn gehaald, het onderzoek is gedaan, de scriptie is geschreven.
En nu een baan. Drie jonge aardwetenschappers komen aan het woord over hun werk.

De olie-industrie
Ooit was ik van plan om de rest van mijn
dagen tussen de ‘heeren professoren’ te
gaan zitten en als onderzoeker mijn weg
te vervolgen. Helaas (?), is het toch een
beetje anders gelopen. Het is de olieindustrie geworden... En dan niet eens
om de meest bekende reden... geld.
Niet alle richtingen binnen de geologie
vond ik tijdens mijn studie even boeiend.
Uiteindelijk koos ik voor de groep van de
aardse materialen (ertskunde, petrologie,
mineralogie). Dat bleek, na lang studeren
op de verschillende kristalgrafische structuren en eindeloos getuur door de microscoop, geen goede keuze. Ik week af van
het geijkte pad en heb mijn scriptie geschreven over de asymmetrische gebergtevorming langs oceanische riften en het
kantelen van het Arabisch blok.

Gaswinning
Toen ik klaar was ben ik eerst een tijdje
de hort op geweest om idealen na te streven en het leven te verkennen. Terug in
de harde realiteit van Nederland, ben ik
toch via een omweg werkslaaf geworden
van de olie-industrie. Ik begon op de
onderste sport bij een klein, doch succesvol gaswinningbedrijf, genaamd Gaz de
France (tegenwoordig GDF-SUEZ). De
eerste zeven maanden onder de vleugels
van Fugro-Robertson (het oude GeoLogic), daarna met een vast contract bij
GDF. Ik kwam terecht bij de afdeling
exploratie. Dat is de afdeling waar de
geo-wetenschappen bij elkaar komen.
Hier bepalen geologen, geofysici en mijnbouwers tezamen waar en hoe er gas uit
de grond gepompt moet worden.

Al snel kwam ik er achter dat het niet
alleen maar standaard productiewerk is.
Als je het hele plaatje in ogenschouw
neemt – het hele proces meemaakt – dan
blijkt het bijzonder boeiend werk. Je kunt
er werkelijk al je fantasie en inlevingsvermogen in kwijt. Als je op een boorplatform naast de driller staat, krijg je toch
het gevoel van “dit is wel heel gaaf”.
En nachtenlang doorwerken op zee geeft
het bureauwerk een extra dimensie. Je
realiseert je dan waar het je het eigenlijk
allemaal voor doet. Tja, als zo’n boorput
eenmaal aan het produceren is, wordt het
voor mij persoonlijk allemaal wat minder
boeiend, maar toch…

Alle facetten
Ik weet dat ik niet de enige ben die dit
werk doet, maar ik voel me wel een beetje bevoorrecht om een onderdeel te zijn
van dit soort grote operaties. Als je bedenkt dat het boren van een goedkope
put al snel 10 miljoen euro kost, dan kun
je beter zeker zijn van je vooronderzoek
voordat je een plaatsje op zee aanwijst.
Tot nu toe hebben we bewezen dat we
met goede plannen kunnen komen. Boorlocaties bepalen door een kaart van de
Noordzee op een dartbord te plakken,
is er niet bij.
Het mooie van GDF is dat je in contact
komt met alle facetten van het proces.
Er wordt bij ons wel eens gekscherend
gezegd dat we eigenlijk alleen maar geofysici hebben die als geoloog aan de slag
zijn en geologen die alleen maar bezig
zijn met de geofysica en de petrofysica.
Daarnaast is het belangrijk dat je één op
één moet kunnen communiceren met de
reservoir engineers, de geo-technici. Het
is belangrijk dat je naast je eigen specialisme van alle markten een beetje thuis
bent.

Seismische interpretatie
Robert Aalpol
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Toen ik een aardig beeld had gekregen
van wat het werk inhield, ben ik met een
eigen specialisme begonnen. Na enige
cursussen op het gebied van het loggen
ben ik de richting van de petrofysica op
gedreven. Maar, net als tijdens mijn studie, begon ik een beetje moe te worden
om steeds maar op die kleine schaal te
kijken…put na put na put. In goed overleg met mijn afdelingshoofd ben ik in de
seimische interpretatie gedoken. Dit is
regionaal denken, maar ook urenlang
staren naar een knooppunt. Het is het

verkrijgen van prachtige kleurige rasters
van lijntjes die geologische grenzen
moeten aanduiden.
Na een vrij steile leercurve in het bedienen van de specifieke software ben ik
meer en meer gaan interpreteren. Allengs
krijg je meer affiniteit met de verschillende softwarepakketten voor de interpretatie (Landmark, Petrel, SMT Kingdom en
GeoFrame). Gelukkig is het niet alleen
maar staren naar het zwart-witte scherm
dat je probeert op te fleuren met lijntjes.
Nog steeds draag ik deels zorg voor het
fysieke archief, ik onderhoud deels het

digitale archief, en bestel bij TNO de
vrijgegeven data van de Nederlandse
offshore.
GDF-SUEZ is alleen actief in de Nederlandse offshore en, hoewel de concessies
qua oppervlakte wel meevallen, is de
winning van gas op de Noordzee complex
genoeg om onze afdeling aan het werk
te houden. Natuurlijk zijn er altijd dagen
dat je er de smoor in hebt, maar verder
kan ik zeggen dat ik lekker op mijn plek
zit.
Robert Aalpol
Gaz de France

Tamara van de Ven

TNO
Na de middelbare school heb ik rondgezworven op een flink aantal open dagen,
totdat ik bij Fysische Geografie terecht
kwam. Meteen viel alles op z’n plek.
Dit was de studie die bij mij paste. Vijf
gelukkige jaren verder, met veel excursies
en veldwerken, kwam ineens de harde
realiteit: de zoektocht naar een baan.
Dat was even slikken. Want hoe geweldig
de studie ook was, echt voorbereid op
de arbeidsmarkt waren we niet. Erg leuk
hoor: lawines, tropische kusten, aardverschuivingen en Deense zandduinen.
Maar wat koop je daarvoor in Nederland?

Rijkswaterstaat
Mijn eerste wankele schreden op de
arbeidsmarkt zette ik bij de voormalige
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat.
Daar hield ik me bezig met het controleren en verbeteren van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). Een
uniek kijkje in de keuken van een prachtig nieuw product. Immers, tot die tijd
werd Nederland nog gewoon opgemeten
door landmeters. Nu hadden we een
prachtige dataset, met de hoogte van
heel Nederland op enkele decimeters
nauwkeurig. Helaas was het werk nogal
eentonig. Tijd voor een nieuwe baan.
Ik werd aangenomen bij NEO, een klein
commercieel bedrijf waar satellietbeelden
werden geanalyseerd. De werkzaamheden
waren afwisselend: van het karteren van
bossen in Indonesië tot morfologische
veranderingen van de Wolga. Wat me
direct opviel, waren de verschillen tussen
een commercieel bedrijf en de overheid.
Bij NEO werd ik helemaal vrij gelaten, en
er werd meer eigen initiatief en creativiteit verwacht. En aangezien het bedrijf in
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het begin bestond uit slechts vier medewerkers, was je tegelijkertijd specialist,
secretaresse en ICT-medewerker! In de
loop van de jaren kwam de nadruk steeds
meer te liggen op het controleren van veranderingen in bebouwing in Nederland.
Werk dat we voornamelijk uitvoerden
voor gemeenten die wilden weten wie
bijvoorbeeld illegaal een schuurtje had
gebouwd. Er braken gouden tijden aan
voor NEO, maar ikzelf werd er niet gelukkiger van. Ik had het gevoel dat ik de
link met mijn studie helemaal kwijt was.
Dus besloot ik weer eens om me heen
te kijken wat er op mijn pad kwam.

TNO – Deltares
En dat was dus uiteindelijk een baan bij
TNO waardoor ik toch weer vakinhoudelijk bezig kon zijn. De geologische eenheden en formaties vlogen me weer om

de oren. Ik voelde me weer een echte
fysisch-geograaf! Door TNO ben ik inmiddels gedetacheerd bij Deltares. Ik werk
daar bij de afdeling Bodem en Grondwatersystemen als geoloog. Hoewel, geoloog… Er zijn zat buitenlanders die ons
gewroet in de klei helemaal geen geologie
vinden! Toch is ons werk erg belangrijk.
In Nederland bouwen we steeds meer in
de ondergrond. Er komen nieuwe tunnelbakken, ondergrondse parkeergarages en
winkelcentra etc. Dan is het wel zo handig om te weten welk sediment er in de
ondergrond zit. Bouwen in zand is nu
eenmaal totaal anders dan bouwen in de
slappe klei.
Mijn werkzaamheden bestaan uit het karteren van de ondiepe ondergrond en het
controleren en verbeteren van bestaande
geologische modellen. Op dit moment
zijn mijn collega’s en ik bezig met het

maken van een 3D model van de bovenste 30 meter van de ondergrond. Hierbij
houd ik me bezig met het aanleveren
en controleren van de voor het model
gebruikte data. Daarbij maak ik gebruik
van onder meer geologische kaarten en
het AHN. Ook putten we natuurlijk uit
onze database met boringen: het DINOloket.
Soms is het echter nodig het beeld van
de ondergrond verder te specificeren.
Op interessante plekken wordt dan een
nieuwe boring gezet. Als deze boring beschreven en geanalyseerd moet worden,
stormen alle geologen dolenthousiast
naar de ‘beschrijvingsruimte’. Dit leidt
vaak tot verhitte discussies over de ontstaansgeschiedenis van de ondergrond.
Het leuke van de boring is dat je het
zand, klei of veen écht kan aanraken.
Vaak wordt er gediscussieerd over de
herkomst van het materiaal. Is dit zand
afgezet door een rivier of in een getijdegeul? Het zand heeft dan bijvoorbeeld
wel mariene schelpen maar ook scheve
gelaagdheid. De scheve gelaagdheid
duidt op rivierafzettingen, maar de schelpen juist op mariene omstandigheden.
Vooral in de westelijke provincies is dit
een terugkerend probleem. Je hebt daar
te maken met een kustnabij milieu waar
zowel rivieren als zee materiaal afgezet
hebben. Het aanraken en bestuderen van
bodemmateriaal is natuurlijk heel andere
koek dan de analyses van boringen in de
database. Die bekijken we op de computer met behulp van ArcGIS en andere
programma’s. Dat is soms lastig interpreteren, omdat je afhankelijk bent van wat
de beschrijver van de boring heeft opgetekend.

Sudoku
Een bijzonder project waar ik op dit
moment in meedraai, is een analyse van
de veiligheid van de Nederlandse dijken.
Daarnaast onderzoek ik de mogelijkheden
om satellietbeelden toe te passen in een
hydrologisch model. Kortom, mijn werkzaamheden zijn erg breed en net zo afwisselend als de opleiding fysische geografie. Die afwisseling was de belangrijkste reden dat ik voor de studie koos.
Eigenlijk is fysische geografie, net als
mijn werk bij Deltares één grote sudoku.
Je weet dat er een oplossing is, maar
het kost behoorlijk wat gepuzzel om er
te komen. Kortom: een baan met een
enorme uitdaging.
Tamara van de Ven
TNO-Deltares

Het ingenieursbureau
Voor de gemiddelde starter ligt de studie
nog vers in het geheugen. Aangezien ik
hierop geen uitzondering ben, lijkt het
me handig om te beginnen met een
korte reflectie op deze periode. Het is
altijd mooi om te vertellen dat je lang
getwijfeld hebt over de keuze van je afstudeerrichting, om daarna uit te leggen
waarom je de goede keuze hebt gemaakt.
Ik heb nooit getwijfeld welke afstudeerrichting ik moest doen, maar dat weerhoudt me er niet van om te vertellen
waarom het de juiste was.
Al in de eerste week van de opleiding
Mijnbouw & Petroleumwinning te Delft
wist ik dat ik na mijn bachelor verder zou
gaan met de master Ingenieursgeologie.
Deze richting heeft mij altijd aangesproken vanwege de ongeëvenaard interessante samenkomst van constructie en bodem, bijeengehouden (of niet) door de
wetten van de mechanica. De uitdagingen van de Civiele Techniek, gecombineerd met de wispelturigheid van de
ondergrond, stellen ons telkens weer
voor nieuwe uitdagingen die vragen
om creatieve oplossingen.

Veenkaden
Dat ik ook binnen dit vakgebied nog
meerdere kanten op kon, was natuurlijk
wel iets lastiger. Maar ik was ervan overtuigd dat het iets moest worden met de
klompen in de modder en met de neus op
het werk. Overtuigd van dit uitgangspunt
solliciteerde ik bij Van Oord om een stageplaats in Dubai te verwerven, wat met
enig aandringen verwezenlijkt werd. Eenmaal aangekomen bleek al snel dat ik het
werk op kantoor oneindig veel interessanter vond dan daadwerkelijk buiten bij de
werkzaamheden aanwezig zijn. De opmerking: “Waarom zou ik naar buiten gaan,
ik hoor morgen toch wel wat ze vandaag
gedaan hebben?”, was zowel voor mijn
begeleider als voor mijzelf de bevestiging
dat ik niet in de uitvoering terecht moest
komen en mij veel beter kon richten op
ontwerpen en advies.
Teleurgesteld in mijn eigen inschattingsvermogen, maar gesterkt door een nieuwe
passie ging ik voor mijn afstudeeronderzoek bij Royal Haskoning vragen of ze
nog interessante onderwerpen hadden
voor ingenieursgeologen. Het bleek een
zeer welkome vraag en binnen de kortste

keren was ik bezig met een onderzoek
naar de geotechnische eigenschappen
van veen, en de consequenties van deze
eigenschappen voor de stabiliteit van
veenkaden. Een mateloos interessant
onderwerp waar ik ook nu nog regelmatig
mee te maken heb.

Waardig alternatief
Aan het eind van de afstudeerperiode
komt dan toch het moment waar de student met enig vrees en beven naar toewerkt: het begin van het ‘burger bestaan’.
Om even aan het idee te wennen, ben ik
na mijn afstuderen een aantal maanden
met verlof gegaan (waarbij ik mezelf voorhield dat ik toch onmogelijk met werk
kon beginnen voordat ik ‘Critical State
Soil Mechanics’ van Schofield gelezen
had), maar op een gegeven moment was
er geen ontkomen meer aan.
Ik ben bij Royal Haskoning in dienst
getreden, waar ik direct aan de slag
mocht met uiteenlopende projecten.
De diversiteit van de projecten is één
van de fraaiste aspecten van het werk bij
Royal Haskoning. Inmiddels ben ik een
jaar in dienst; heb ik gewerkt aan diverse
bouwkuipen, funderingen, primaire en
regionale waterkeringen, off-shore projecten, zettingsberekeningen, taludstabiliteitsberekeningen, etc. etc. Al deze
projecten vinden ook plaats op zeer diverse schaal. Van de berekening van een
houten paaltje voor een slootkade op
een nieuwbouwlocatie, tot gigantische
off-shore constructies en enorme infrastructurele projecten zoals de NoordZuidlijn. Het toepassen van de kennis
opgedaan tijdens mijn studie blijkt een
waar festijn en de mogelijkheden om die
kennis verder uit te breiden met ervaring
en cursussen maakt het werk nog aantrekkelijker.
Al met al heb ik het zeer naar mijn zin
als geotechnisch adviseur en is gebleken
dat een interessante baan, gecompleteerd
met geschikte collega’s, een waardig
alternatief is voor het eindeloos rekken
van de studietijd.
Koen de Jong
Royal Haskoning
Koen de Jong
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.historisch
Exploratie in Nederland direct na de ontdekking van het Groningen veld

In het brandpunt van de
internationale aandacht
H.W. van Tellingen studeerde geologie en fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt in
1963 Chef Opsporing bij de NAM als opvolger van Ulco Haanstra. Het Groningenveld is net ontdekt; slechts
enkele ingewijden beseffen dat een van de grootste gasvelden ter wereld gevonden is.

Luchtfoto van de gas blow out van boorlocatie Sleen-2, december 1965. De boortoren is al helemaal verdwenen in een meer van drijfzand.
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Van Tellingens opdracht is zo snel mogelijk meer concessies te verkrijgen. Grote
witte gebieden moeten nog worden verkend: bijna paradijselijke omstandigheden voor een explorant. De exploratiecampagne is niet zonder succes. De gasvelden van Norg, Tietjerk en Middelie
worden in deze jaren gevonden. Op zee
(buiten de 3-mijlszone) begint het echte
boren pas in 1968 omdat op zee een
boorstop geldt in verband met een aanpassing van de mijnwet.
Eén december 1965. Van Tellingen wordt
door NAM-directeur Jo Bongaerts gebeld
vanwege een blow-out in een exploratieput in Zuid-Drenthe. Hij rijdt met hem
mee naar de boorlocatie – Sleen-2 bij het
dorp ’t Haantje – waar vanaf 2 november
geboord wordt. Daar aangekomen treft
hij een catastrofale situatie aan, want de
gehele boorinstallatie is bezig te verdwijnen in een soort kratermeer. Niet alleen
de boortoren, maar ook de put is reddeloos verloren door een gas blow-out die
zich achter de verbuizing via de Tertiaire
afzettingen een weg naar de oppervlakte
zoekt. De ondiepere deklagen houden de
hoge gasdruk niet en overal rondom het
boorgat ontstaan kleine erupties. ‘Red’
Adair, de Amerikaanse expert op het
gebied van het bestrijden van blow outs,
is de volgende dag aanwezig en vertrekt
weer nadat hij het groene licht heeft
gegeven aan de door de NAM te treffen
maatregelen om de situatie weer onder
controle te krijgen. Sleen-3, de put waar
direct een begin mee gemaakt wordt, zal
overigens het jaar daarop op een dieper
niveau (Trias) gas ontdekken.

Polygoon-journaal
Sleen-2 was niet de eerste put in ernstige
problemen waar Van Tellingen mee te
maken heeft gehad. Hij kreeg zijn vuurdoop in 1955, toen hij net aangenomen
was bij de Shell. Tijdens zijn trainingperiode werd hij gestuurd naar de exploratieput Rammelbeek-1 in Overijssel vlakbij het Duitse Nordhorn. De put, die gas
aangeboord had in het Zechstein, produceerde slecht. Shell hoopte met een zuurstimulatie de productie van de put te
verbeteren. Haliburtons poging tot deze
zuur ‘job’, nota bene in aanwezigheid
van de pers, liep uit op een fiasco. Het
Polygoon-journaal was aan het filmen
toen er een leiding sprong en het zuur
onder hoge druk rondspoot. Polygoon
heeft de beelden nooit uitgezonden.
Het exploratiewerk van NAM werd in de
begin jaren zestig met een klein team uitgevoerd vanuit een noodgebouw in de

tuin van villa Rozenhof in Oldenzaal. Dit
bleef het hoofdkantoor van Nederlands
grootste oliemaatschappij tot het nieuwe
kantoor in Assen op 1 mei 1968 klaar
was. Productie werd niet alleen in Oldenzaal, maar ook vanuit Schoonebeek en
West-Nederland geregeld. In het Oldenzaalse kantoor werkte een beperkt aantal
geologen en geofysici, er was een tekenkamer en een topografische dienst; in
het veld waren twee seismische ploegen
werkzaam. Naast Van Tellingen werkten
hier ook chef-geoloog Hans van Deventer
en chef-geofysicus Dick te Groen. De
twee acquisitieploegen waren voortdurend
bezig seismiek te schieten om boorwaardige structuren te vinden.

Brandlucht
Een hoge prioriteit had het vervolgen van
het net ontdekte Rotliegend play. Vooral
ten westen van Groningen leek veelbelovend. Voor de gebieden ten noordwesten
van Groningen, die een groot deel van de
Waddenzee omvatten en de Noordzee tot
de driemijlszone (die toen nog vol met
mijnen lag), werd een speciale acquisitieploeg geformeerd. Men was op het lumineuze idee gekomen om helikopters in
te zetten. Eén helikopter die de geofoons
‘plaatste’ en één voor de springlading:
dynamiet. Voor Van Tellingen, die een
aantal jaren in het buitenland gewerkt
had (Borneo, Nigeria, Pakistan), was een
helikoptertocht boven de Wadden één
van zijn eerste Nederlandse exploratieervaringen. Het was in zijn ogen een
belachelijk kostbare manier van werken.
Spannend was het wel. Hij zat in de helikopter die dynamiet vervoerde en het
wordt ronduit dreigend toen er brandlucht
geroken werd. Een noodlanding bij paal 8
op Terschelling maakte een einde aan dit
spannende uitstapje. Alles liep goed af.
Na onderzoek bleek dat een smeulende
slang de brandgeur veroorzaakt had.
Tijdens de strenge winters in die jaren
was het ijs op het IJsselmeer zo dik dat
acquisitie van seismiek gebeurde met de
auto. Men dacht dat onder het IJsselmeer
weleens een Devoon rif kon zitten.
Aan een lange periode waarin de NAM het
rijk alleen had, kwam een einde toen de
mare van de Groningen-ontdekking doordrong tot buitenlandse maatschappijen.
Aanvankelijk kwamen Amerikaanse oliemaatschappijen zoals Chevron, Amoco en
Texaco. Een jaar later ook BP, Elf, Conoco,
Mobil, Phillips en Placid. Er ontstond een
intensieve competitie tussen de NAM en
de andere olie-maatschappijen. NAM had
toen al zeven seismische ‘parties’ actief.

Zette zij in 1963 vier exploratieputten, in
1964 waren het er al negen. De andere
maatschappijen lieten zich ook niet onbetuigd. Zij boorden in 1963 slechts één
exploratieput, in 1964 al tien putten en in
1965 het indrukwekkende aantal van 21.
Vooral de situatie op Ameland kreeg veel
aandacht, omdat er zoveel maatschappijen
actief waren: vijf op een gegeven moment.
De NAM stelde in 1964 zelfs een speciale
‘scout’ aan op Ameland die de bewegingen
van de competitie moest bijhouden door
bijvoorbeeld de hoeveelheid boorstangen
te tellen. De activiteiten van de oliemaatschappijen waren voor het rustige vakantieeiland opzienbarend en hebben mogelijk
de kiem gelegd voor de latere strenge
milieu-eisen rond de Wadden. Wat te denken van Texaco die met een soort militair
landingsvaartuig een hele boorinstallatie
in Ameland op het strand zette!

Zieglers Geological Atlas
Tijdens Van Tellingens dertigjarige loopbaan bij de Shell maakte de olie-industrie
in West-Europa een enorme transformatie
door. Hij heeft die ontwikkelingen van
nabij kunnen volgen, eerst als Chef Opsporing in de periode net na de ontdekking
van het Groningenveld, later als adviseur
exploratie voor Noordwest-Europa van
1971-1985 (na eerst een periode in
New York City en in Oost-Pakistan).
Het team Noordwest-Europa had onder
andere als taak het grote aantal voorstellen voor exploratieputten voor het toen
enorm actief onderzochte Noordzeegebied en alle aangrenzende landen te
wegen en de directie te adviseren. Dat
ging om alle putten van de NAM, het
Duitse BEB, Shell Expro, Norske Shell,
het Deense DUC, het Nederlandse Billiton en zelfs het RAG in Oostenrijk. In dit
team hebben veel bekende geologen en
geofysici gezeten, zoals Peter Ziegler,
Carel Louwerens en Phil Watts. Peter
Ziegler heeft de vele gegevens uit deze
periode kunnen verwerken in zijn Geological Atlas (1983, 1990); Roel Murris,
een van de baanbrekers voor het AAPGcongres in Den Haag in 1993, heeft
hierop kunnen voortborduren.
Toen Van Tellingen in 1985 met pensioen ging, was zijn belangstelling voor
de geologie nog lang niet over. Hij bleef
(en is) nog actief, zij het niet meer op
het terrein van olie- en gasexploratie,
maar richtte zich een geologische studie
van zijn geliefde Corsica.
Fokko van Hulten
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.de ontsluiting

De broodjes van Macar
Foto: Anne Fortuin

De oude groeve bij het buurtschap Chambralles tegenover Martinrive. Glimmerrijke Famenne zandsteen (‘Psammites du Condroz’)
met de broodjes van Macar.
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De Ardennen zijn voor Nederlandse aardwetenschappers in opleiding hét gebied bij uitstek waar zijn hun
eerste geologische waarnemingen leren doen. Zelf hoorde ik tot een van de weinige Utrechtse studentenjaren
die dit heilzame oefenen tijdens het eerste jaar niet was beschoren. Na mijn aantreden bij de VU veranderde
deze onbekendheid met de Ardennengeologie echter radicaal. Jarenlang bleef ik betrokken bij de voorbereiding
en begeleiding van Ardennen-excursies en -veldwerken. Studenten de kalk- en zandsteentypes leren onderscheiden met de loupe, plooien en breuken laten interpreteren en die plooien soms zelfs integraal kunnen
laten zien, het hoorde er allemaal bij en het was elk jaar ook voor de betrokken docenten inspirerend, zelfs
al konden ze sommige ontsluitingenrijke routes dromen.

Een voordeel zowel als een nadeel van
de Ardennengeologie is dat veel ontsluitingen oude (en soms weer hele aktieve)
steengroeves zijn. Nadelig omdat dit minder natuurlijke ontsluitingen zijn, bovendien zijn ze meer en meer verworden tot
klimscholen waar met geologenhamers
en topografische kaarten rondlopende
studenten op zijn best argwanend worden
bekeken. Juist dankzij de rijkdom aan
oude en nieuwe groeves bestaat echter
een goed inzicht in de stratigrafische en
tektonische opbouw – tot in de finesses
uitgewerkt door onze Belgische en vooral
Luikse collegae.
Een van de meest dierbare oude groeves
is die bij het buurtschap Chambralles
tegenover Martinrive. Daar, in een sterk
overgroeide en kleine groeve, vertoont de
beroemde glimmerrijke Famenne zandsteen (‘Psammites du Condroz’) met
(sub)verticale laagstand (zie foto) een
uiterst curieus laagoppervlak met microreliëf. De laag staat bekend als ‘de broodjes van Macar’. In Amsterdamse studentenkringen was de stoerdere variant ‘ballen van Mecaar’ overigens meer ingeburgerd, mede dankzij onbekendheid met
de Luikse professor Macar, die al sinds
1948 allerhande Ardense ‘pseudonodules’ bestudeerd heeft. En niet alleen hij
kende ze. Wijlen professor Van Straaten
vergeleek in een klassiek geworden Geologie en Mijnbouw artikel uit 1954 deze
en andere Condroz zandsteenvoorkomens
met o.a. die van de Waddenzee. Ook de
sedimentoloog Richard Boersma wijdde
in 1959 als Leids student een afstudeeronderzoek aan deze ‘pseudo-nodules’ en
even later ook zijn leermeester Pannekoek. Deze dus in sedimentologisch

opzicht uiterst klassieke en smakelijke
broodjes komen voor in een zone tussen
een vlak met golfribbels en een microklifrand daarachter, de toenmalige oever.
In het inmiddels overstortte deel van de
groeve (zie ook afbeelding en beschrijving
in Macar en Eck, Sedimentology, 4,
1965) bewijzen golfribbelkammen die
net voor het begrenzende hogere oeverdeel van richting veranderen door golfbreking zowel het ondiepe karakter van
de afzettingen als de aanwezigheid van
een oever. Dat het zacht kabbelende
water de oevers afknabbelde bewijzen
de frontale verdiepingen voor de oever en
de broodjes: het omslaande water diepte
deze uit en slechtte geleidelijk dit zandreliëf totdat het proces stopte en het
geheel door slik werd afgedekt. Waarom
bleven die broodjes staan? Door algengroei en vroege diagenese? Plantenwortels die het zand zo lang mogelijk vasthielden bij binnendringend hoger water?
Steeds genoeg stof voor een stevige discussie over de juiste toedracht, waarover
we nooit helemaal overeenstemming
bereikten. Macar en Eck hielden het in
elk geval op een wat langere droogval,
met beginnende verharding en aantasting
door water onder rustige omstandigheden. Jammer genoeg is de kwaliteit van
deze laag in de loop der jaren achteruit
gegaan en ik behoor niet meer tot de
jaarlijks terugkerende bewonderaars
van dit schoons.

rond de Devoon-Carboonovergang (met
geleidelijke overgang van zandige faciës
naar kalkige faciës) hadden de heren
inmiddels ook kennis gemaakt met het
fenomeen loadcast. Dit is eveneens een
afgerond product, maar juist ontstaan als
plaatselijke inzakking van zand in de
onderliggende schalie. Vervolgens werden
ze in de Macar-ontsluiting geconfronteerd
met alweer iets balligs, waarbij ze tot hun
verbazing merkten dat hier juist een positief reliëf aanwezig was. Het duurde niet
lang meer of de didactische kwaliteit van
het Ardennenveldwerk werd geprezen,
zeker nadat ze zelf hadden kunnen vaststellen hoe er ook ‘s avonds intensief
werd uitgewerkt en bijgeleerd door de
studenten. Bij hun vertrek werd nog eens
benadrukt dat de beschikbare extra geldmiddelen voor dit soort onderwijs inderdaad uiterst verantwoord besteed bleken
te worden.
Inmiddels zijn we jaren verder. Er zijn
andere besturen aangetreden en universitaire geldstromen zijn drastisch verlegd,
zeker niet in het belang van de relatief
kleine beta-opleidingen. Universiteitsbestuurders lijken zich liever in dienstauto’s te laten vervoeren naar belangrijke
besprekingen dan om met de voeten in
de spreekwoordelijke modder te gaan
staan. Mogen de nog immer verschralende onderwijsmiddelen echter niet het
voor ons aardwetenschappers zo uiterst
belangrijke externe veldonderwijs treffen.

Begin negentiger jaren wilde het bijna
voltallige College van Bestuur van de
VU wel eens kennis nemen van ons veldonderwijs en besloot in de Ardennen te
gaan kijken, waar schrijver dezes de leiding had. Bij het aflopen van een sectie

Anne Rutger Fortuin
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Nederland tijdens
het Carboon
Het Carboon (359 – 299 miljoen jaar geleden) is bekend als het tijdperk van de steenkolen. De laatste helft
van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw kende een bloei van de winning van deze kolen,
onder andere in Zuid-Limburg. De ontdekking van aardgas in Groningen in 1959 bood echter een schoner
alternatief, met als gevolg dat de laatste mijn sloot in 1974.

De economische waarde van het Carboon
bleef echter nog steeds groot gezien het
feit dat dit aardgas weer grotendeels
gegenereerd bleek door diezelfde kolen.
Deze bevinden zich in Noord-Nederland
echter op een wat grotere diepte, variërend van 2 tot 3 kilometer. Over de mijngebieden is erg veel literatuur verschenen, vooral in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Over de rest van het
enorme ‘kolenbekken’ is veel minder
bekend. Mede daarom is door TNO –
Geological Survey of the Netherlands –
een promotie-onderzoek ingesteld.
Dit artikel belicht enkele resultaten
van dit onderzoek.

Carbonaatplatform

Figuur 1: Paleogeografie
van het Carboon-bekken in
Noordwest-Europa tijdens
het Dinantien. FP: Friesland
Platform; GH: Groningen
Hoog; HB: Hantum Breuk;
M09: M09 offshore blok;
MKH: Maasbommel-Krefeld
Hoog; MNB: MiddenNederland Breukzone;
MNZH: Midden-Noordzee
Hoog; LT: Lauwerszee Trog;
PB: Peelrand Breuk; TH:
Texel-IJsselmeer Hoog.
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De veenlagen uit het Westfalien werden
gevormd in een uitgestrekt bekken dat
reikte van Ierland tot en met Polen. Naarmate er meer geboord werd naar olie en
gas, kwam aan het licht dat buiten de
noordelijke offshore en het uiterste zuiden van Nederland het kolenpakket en
dus het Boven-Carboon overal aanwezig
is. Over het Onder-Carboon, ofwel het
Dinantien is veel minder bekend. Dat
wordt veroorzaakt door de grote dikte
van het sedimentpakket dat tijdens het
Boven-Carboon werd afgezet en door het
feit dat het Onder-Carboon economisch
niet interessant is tot nu toe. Er zijn zeer
weinig putten die het Dinantien doorboren en tot nu toe bleek de seismiek
niet veel informatie op te leveren.

Langs de huidige randen van het Carboon-bekken en in Engeland kan het
Dinantien wel bestudeerd worden omdat
het daar aan het oppervlak komt of niet
diep begraven is (zie locaties putten in
fig. 1). Dankzij deze studies is bekend
dat het Dinantien wordt gekarakteriseerd
door een stelsel van horsten (hogen) met
daarop ontwikkelde carbonaatplatformen,
en tussenliggende slenken. Al decennia
hebben wetenschappers ideeën geopperd
over de paleogeografische situatie van
het Dinantien in het centrum van het
Carboon-bekken (Noord-Nederland en het
aangrenzende Duitse deel). Komen daar
nu ook carbonaatplatformen voor? Met
behulp van kwalitatief hoogstaande 3D
seismische data kan nu voor het eerst
meer over het Dinantien worden gezegd
in dit gebied. Wat blijkt? Op het Groningen Hoog (GH, fig. 1) bevindt zich een
indrukwekkend en intact carbonaatplatform (fig. 2), waarvan de top zich op een
diepte van bijna 5 kilometer bevindt. Ook
in het oosten van de provincie Friesland
en in het M09 offshore blok bevinden
zich dergelijke platformen (fig. 2). De
laatsten zijn door breuken doorsneden en
als geheel licht gekanteld. Deze platformen hebben dezelfde dimensies als
diegenen die gevonden zijn in Engeland.
Daardoor kan worden geconcludeerd dat
de situatie zoals die tijdens het Dinantien
bestond langs de randen van het bekken
ook in het centrale deel lijkt op te gaan.

Tussen de platformen in Groningen en
Friesland heeft een diep bekken gelegen
waar geen platformcarbonaten zijn afgezet; de Lauwerszee Trog. Het is te verwachten dat het puin van beide naastgelegen platformen is geaccumuleerd in dit
bekken.

Extra rift-puls
Het Boven-Carboon wordt, zoals hierboven vermeld, gekarakteriseerd door siliciclastische sedimentatie. De carbonaatplatformen uit het Dinantian zijn aldus
begraven onder een dik pakket klei en
zand. De dikte van deze pakketten kan
zeer groot zijn. In Noord-Nederland is
alleen het Namurien al 2.5 kilometer dik.
Daar komt het Westfalien nog bij, wat al
gauw ongeveer 2 kilometer is. Om de
accumulatie van dit pakket te veroorzaken is een bepaalde hoeveelheid tektonische daling nodig. Het model dat het
meest wordt gebruikt gaat uit van een
rift-fase tijdens het Dinantien gevolgd
door een fase van thermische daling, zoals dat nu ook in de Noordzee het geval
is na de rift-fase tijdens de Jura. Met
behulp van eenvoudige modelberekeningen kon worden aangetoond dat het bestaande model voor Nederland niet toereikend is om de geobserveerde sedimentdiktes af te laten zetten (fig. 3).
Met andere woorden, de thermische
daling is niet voldoende om de hoeveelheid sediment zoals die nu wordt aange-

Figuur 3: Modelresultaten waaruit blijkt dat de
tektonische daling zoals die is uitgerekend met
behulp van putgegevens beter te modelleren is
met de aanname van een extra rift-puls tijdens
het Namurien.

troffen te verklaren. Een extra rift-puls
tijdens het Namurien biedt een mogelijke oplossing.
Kort samengevat geven de hierboven
beschreven resultaten een beter beeld
van de paleogeografische situatie van het
Carboon-bekken tijdens het Dinantien:
ook in het centrale deel van het bekken
bevindt zich een stelsel van carbonaatplatformen en daar tussenliggende bekkens. Tevens kan worden geconcludeerd
dat het model dat werd gehanteerd om
de tektonische daling tijdens het BovenCarboon te verklaren herzien moet worden. Een extra rift-fase tijdens het
Namurien, naast de reeds gepostuleerde
fase tijdens het Dinantien, kan de geobserveerde sedimentdiktes beter
verklaren.
Met het vrijkomen van 3D seismische
data wordt het interpreteren van de
paleogeografische en structurele situatie
tijdens het Carboon steeds beter mogelijk. Deze studie bericht de eerste resultaten, maar er is zeker nog een hoop
werk te doen op dit gebied.
Henk Kombrink

Figuur 2: Kaart waarop de omtrek van de carbonaatplatformen is aangegeven die in NoordNederland konden worden geïnterpreteerd. Daarnaast een 3D figuur waarop het carbonaatplatform
op het Groningen Hoog vanuit het westen wordt
getoond.
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De derde en laatste winnende poster die een prijs kreeg op NAC9, het tweejaarlijkse Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, dat op 18 en 19 maart j.l. plaatsvond in Veldhoven, is van Ivo Duijnstee. De twee andere
posterprijswinnaars, Julia van Winden en Douwe van der Meer, stonden in Geo.brief 5 en 6.

.nac9

posterprijswinnaar Ivo Duijnstee

Foraminiferen als verklikkers
van het paleomilieu
Toen ik in 1996 samen met Natasja Jannink aan een duo-promotieonderzoek begon bij de afdeling Stratigrafie
en Paleontologie in Utrecht, waren we vreemde eenden in de bijt. We waren de eerste neo-biologen met een
neo-ecologische vraagstelling binnen het groepje micropaleontologen van Bert van der Zwaan.
De groep werkte aan fossiele bentische
foraminiferen. In 2001 ben ik gepromoveerd op de ecologie van benthische foraminiferen en het vergroten van hun waarde in paleomilieureconstructies. Sinds die
tijd werk ik als post-doc en docent op de
UU (Universiteit Utrecht) en de RU (Radboud Universiteit Nijmegen) op het grensvlak van biologie en geologie.

De dynamische microhabitat
Naast de grote waarde die foraminiferen
hebben als biostratigrafische markers,
vormen deze ééncellige zeebodembewoners een belangrijke bron van paleoceanografische en paleoclimatologische
informatie. De chemische samenstelling
van hun kalkschaaltjes bijvoorbeeld
draagt de sporen van het wereldlandijsvolume, de mariene primaire productie,
de sterkte van de biologische pomp en
de temperatuur en saliniteit van het zeewater uit lang vervlogen tijd. Maar ook
uit de soortensamenstelling van fossiele
foramgemeenschappen valt veel af te leiden. Als je kennis hebt van de verschillende ecologische ranges waarbinnen
foramsoorten voorkomen, dan weet je iets
over het paleomilieu van het sediment
waarin je ze aantreft. De neo-biologen in
onze groep vergaren via veldstudies en
laboratoriumexperimenten informatie over
de biologie van levende benthische foraminiferen, met name die de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van forams als
verklikkers van paleomilieuomstandigheden kunnen vergroten.
Tot voor kort wisten we weinig van de
diepte waarop foraminiferen in de zee-

bodem leven. Zo komen de resten van
dieper levende soorten terecht in diepere
sedimentlagen en dus bij oudere fossiele
monsters. Ook zijn de preservatieomstandigheden voor de schaaltjes van foraminiferen verschillend op verschillende dieptes. Belangrijker nog, de sedimentdiepte
heeft grote invloed op de chemische
samenstelling van het foramkalkschaaltje.
Variaties in leefdiepte tussen en binnen
verschillende soorten vormen zodoende
een bron van ruis bovenop het chemische
milieusignaal in de kalkschaaltjes. Deze
ruis is weg te filteren als je kunt ontdekken op welke diepte de calciet van het
foramschaaltje is afgezet. En dat was
onze opdracht. Ons onderzoek laat zien
dat de leefdiepte van forams veel variabeler is dan we tevoren dachten. Individuele
foraminiferen leggen behoorlijke afstanden af in het sediment, ook in verticale
zin. Gelukkig hebben we voor behoorlijk
wat soorten inmiddels wel een goed idee
onder welke omstandigheden ze dieper of
ondieper in het sediment leven.

Kwantitatieve reconstructiemethodes
Bij subrecente mileureconstructies wordt
vaak gebruik gemaakt van het ‘present as
key to the past’ principe. Levende foramgemeenschappen uit uiteenlopende
milieus worden in het veld bemonsterd
en vervolgens worden de hieruit afgeleide
foram-milieurelaties gebruikt om fossiele
monsters te interpreteren. Maar de moderne referentiegegevens van de levende gemeenschappen zijn vaak een soort ‘snapshot’ die maar één moment vertegenwoordigen. Dit laat zich eigenlijk slecht verta-

len naar een fossiele foramgemeenschap
die het product is van jaren foram-accumulatie. In milieus die sterk aan verandering onderhevig zijn, worden zulke fossiele
monsters gevormd door de optelsom van
achtereenvolgende foramgemeenschappen; ieder het product van zijn eigen tijdelijke milieusituatie. Het milieuplaatje dat
bij zo’n fossiel monster hoort is dus geen
snapshot, maar bevat informatie over de
totale variatie van relevante milieuvariabelen gedurende de gehele
accumulatieperiode. Het resultaat van veel
bestaande milieureconstructies is echter
een soort gemiddelde toestand van belangrijke milieuvariabelen, zonder aandacht voor de spreiding rond dat gemiddelde. Dat is jammer, want zo’n milieugemiddelde is doorgaans een tamelijk onbelangrijke factor in de opbouw van biologische
gemeenschappen. Het zijn met name de
frequentie en magnitude van extreme
omstandigheden die er toe doen.
Wij zoeken juist naar de korte-termijnvariabiliteit in milieureconstructies. We
doen dit aan de hand van de ingrijpende
ecologische veranderingen die plaatsvonden in de noordwestelijke Adriatische Zee
als gevolg van de anthropogene eutrofiëring in de afgelopen eeuw. Wij proberen
moderne referentiedata op te schalen van
snap shot naar het multi-jaarniveau dat
fossiele monsters vertegenwoordigen.
Daaraan koppelen wij ook het volledige
spectrum van de belangrijkste ecologische variabele in het systeem: de zuurstofconcentratie van het bodemwater.
Zo kunnen we vrij gedetailleerd de veranderde zuurstofvariabiliteit reconstrueren.
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Jaartje Down Under
een verslag van Jeroen Sens en Guus van Schijndel
Met de instelling van de Bachelor-Masterstructuur is (tijdelijk) studeren in het buitenland veel gemakkelijker
geworden. In het vierde studiejaar van de master richting Resource Engineering van de opleiding Technische
Aardwetenschappen aan de TU-Delft behoort een verblijf van 9 maanden aan een buitenlandse universiteit
zelfs tot het verplichte, standaardprogramma. Toen de mogelijkheid zich voordeed een jaartje Down Under
te gaan was het besluit snel genomen. En het bevalt uitstekend!

Sinds februari studeren wij aan de University of Queensland (UQ) in Brisbane,
waar wij het vierde jaar volgen aan de
mijnbouwfaculteit. Mijnbouw maakt een
groot deel uit van de Australische economie. Er is in Australië dan ook veel meer
interesse voor het vak en er zijn meerdere
universiteiten waar je Mijnbouw kunt
studeren. Brisbane is de hoofdstad van
Queensland, gelegen aan de oostkust van
Australië en met recht de Sunshine State
genoemd. Kortom altijd zon en lekker
warm. Aan de UQ wordt een breed scala
aan studierichtingen aangeboden. Naast
technische studies zoals Mijnbouw zijn
er ook studies als Law, Arts en Business.

De optimale mijn
De UQ ligt aan de Brisbane river net iets
buiten het centrum van de stad. Met rond
de 40.000 studenten is het een grote en
diverse universiteit. De mijnbouwfaculteit
werkt samen met twee andere Australische universiteiten (Curtin University en
University of New South Wales), en deze
drie universiteiten hebben een gemeenschappelijk lesprogramma. Ze geven dus
op precies dezelfde wijze les. Dit houdt
in dat in principe elke student die afstudeert aan een van deze universiteiten precies hetzelfde niveau heeft. Vakken duren
hier een half jaar. Het eerste half jaar
volgden we Mine systems, Mine design
and optimisation, Resource estimation
and project evaluation, en het Research
project dat moet leiden tot het schrijven
van een thesis (Jeroen: ‘Stope boundary
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optimisation’; Guus: ‘Effects of loading
rate on particle fracture’). Deze vakken
zijn pure mijnbouwvakken en het onderwijs is voornamelijk project based. Veel
werken en opdrachten maken in groepjes
van 3 of 4 studenten. De projecten zijn
zowel design projecten, waarin met behulp van software ore bodies worden gemodelleerd en een optimale mijn wordt
ontworpen (open cut en underground), als
ook feasibility studies waarin met behulp
van schattingen van de profit, operating
costs, capital costs en processing costs
een Net Present Value van een imaginaire
mijn moet worden berekend. Wel een
groot verschil dat we direct merkten:
hier veel meer praktisch gericht onderwijs, in Delft veel meer theoretische,
achtergrondkennis.

Huren
In ons tweede semester, wat nu zo’n
beetje op zijn eind loopt, volgen we Rock
breakage, Mine feasibility, en Research
project II (het vervolg van waar we het
eerste semester als research mee begonnen waren). Ook hebben we ons ingeschreven voor het vak Mining Industry
Company Visit. Dat houdt in dat we naar
Tasmanië vliegen om daar een aantal
mine sites te bezoeken en ook de natuur
en cultuur van deze Australische staat
in ons op te nemen.
Alhoewel het UQ mijnbouw-gebouw een
beetje doet denken aan de stijl die voornamelijk in het Oostblok gevonden wordt,
is het duidelijk te merken dat er veel

geïnvesteerd wordt in de leeromgeving.
Zo is er vlak voor onze komst een nieuw
computerlab aangelegd met de nieuwste
computers en dubbele schermen. De
oudere gedeeltes van de campus zijn best
indrukwekkend, en in de parken rondom
de campus is het erg prettig om vrije uren
door te brengen.
Huisvesting hadden we snel gevonden via
een site van de universiteit, en hoewel er
genoeg aanbod is, is de huizenprijs wel
vrij hoog, zeker in vergelijking met Delft.
Voor een gemiddelde kamer betaal je 100
tot 150 dollar per week, wat neerkomt op
ongeveer 300 tot 350 euro per maand.
Veel Australische UQ-studenten wonen
thuis bij hun ouders of in ‘colleges’. Dit
zijn speciale appartementencomplexen
op het universiteitsterrein. Omdat alles
op deze ‘colleges’ inclusief is, ook eten
en drank, speelt een groot deel van het
sociale leven voor deze studenten zich
op deze colleges af. Wij wonen in een
studentenhuis in, respectievelijk, de
wijken Toowong en Taringa. Deze wijken
liggen naast elkaar, we fietsen iedere dag
naar de Universiteit. Daar doen we ongeveer 15 minuten over en aangezien we
over een aantal heuvels moeten, houdt
dat ons erg fit.

Barbecuen
Zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts
is er genoeg te doen in Brisbane. Veel
musea zijn gratis en hebben interessante
collecties; parken zijn veelvuldig aanwezig en altijd goed onderhouden, compleet

De Mijnbouwfaculteit van de University of Queensland (UQ) in Brisbane.

met gratis te gebruiken houtgestookte
of elektrische barbecues. Want als er
één ding is dat een geboorterecht is in
Australië dan is het wel het recht op barbecuen! In het centrum aan de Brisbane
river in Southbank ligt een groot gratis
openlucht zwembad / lagune, compleet
met aangelegd strand. En aangezien het
bijna altijd zonnig en warm is, is dit een
prima plek om de vrije middagen door te
brengen.
Uit eten gaan is erg goed mogelijk onder
de 5 euro, restaurants hebben lage prijzen en staan vaak toe dat je eigen drank
meeneemt wat erg in de kosten scheelt.
Door de invloeden van de vele culturen
in Australië zijn er erg veel verschillende
soorten restaurants te vinden die bijna
allemaal kwalitatief prima voedsel leveren.
Uitgaan in Brisbane is erg gezellig en
kan goedkoop zijn. In het centrum van de
stad is een aantal kroegen die alleen studenten toelaten en gereduceerde tarieven
hebben. De bar op de campus verkoopt
kannen bier voor ongeveer 5 euro. De
campus ligt vrij ver van het centrum,
maar omdat openbaar vervoer redelijk
goedkoop is en treinen en bussen tot erg
laat rijden is dit niet zo’n probleem. Als
je de laatste trein niet meer haalt is er

nog altijd de taxi, die ook niet duur is,
en met een grotere groep zelfs goedkoper
dan het openbaar vervoer.

Rosie
Omdat het openbaar vervoer buiten de
stad niet altijd optimaal is en de afstanden toch stiekem flink zijn, hebben we
er voor gekozen een auto aan te schaffen.
En wat voor een auto! Onze Daihatsu
Feroza is onverwoestbaar en heeft niet
voor niets de koosnaam Rosie gekregen.
Het hebben van een auto hier is eigenlijk
wel een must als je de stad uit wil. Met
Rosie is het makkelijk om trips te maken,
en omdat zij een 4x4 is hoeven we niet
op de paden te blijven, maar kan er ook
lekker over het strand gescheurd worden,
waar dit toegestaan is natuurlijk…
In de omgeving van Brisbane is genoeg
te doen, zoals mountain biken in het
regenwoud, lekker op het zand van de
Sunshine en Gold coast liggen, surfen
tussen de dolfijnen op de golven van
Byron Bay, of gewoon richting westen
rijden en de mooiste natuur en dorpjes
tegen komen. En natuurlijk zijn er genoeg
vreemde dieren te zien als kangaroes,
slangen en spinnen zo groot als je hand.
Veelvuldig aanwezige zeedieren zijn:
dolfijnen, zeeschildpadden en roggen,

genoeg om te zien tijdens het snorkelen
dus. Gelukkig hebben we nog geen haaien gezien, maar de attack reports laten
ons weten dat ze er wel degelijk zijn….
(ook in de Brisbane river trouwens…).
Qua vrije tijd en vakantie is het hier
een stuk anders geregeld dan in Delft.
In Delft heeft een student meer tijd voor
zichzelf. Hier zien studenten de studie
meer als een baan en doen daarom ook
doordeweeks niets anders dan studeren.
Dit komt ook door het project based
onderwijs. In het begin was dit best wel
eventjes wennen, maar er staat tegenover
dat we in juni 5 weken vakantie hadden,
en de zomervakantie duurt hier ook een
gezonde 3 maanden.
Na onze studietijd aan de University
of Queensland zullen onze wegen zich
scheiden. Jeroen is hard in de weer om
een stage te regelen bij een van de vele
mijnen hier in Australië. Hij zal dan een
stage gaan lopen van ongeveer 3 maanden. Guus vliegt in November naar Fiji
en daarna naar West-Australië. Eind
januari komt ons avontuur ten einde en
vliegen we, met in de bagage een hoop
geweldige ervaringen, terug naar een
heel erg koud Nederland….
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Geen zuurstof in bodemwater oostelijke
Middellandse Zee
(NWO-Onderzoeksberichten 15 september 2008)
Uit Utrechts onderzoek, in het
kader van het PASS-project, een
vaarprogramma, blijkt dat in de
bodem van de oostelijke Middellandse Zee een organisch-rijke
laag grond zit. Deze bodemlaag
is gedurende ruim 4000 jaar
gevormd doordat het destijds door
zuurstofloos bodemwater afgesloten werd. Een natte klimaatperiode van duizenden jaren geleden is
hiervoor verantwoordelijk geweest.

Volgens klimaatscenario’s wordt
het klimaat in dit gebied weer
natter, waardoor er opnieuw een
periode van zuurstofloos bodemwater kan ontstaan. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het
septembernummer van Nature
Geoscience.
Op de bodem van de oostelijke
Middellandse Zee zijn afwisselend
organisch rijke en organisch arme
lagen afgezet. Die afzetting komt

overeen met de wisseling van
natte en droge klimaatperioden.
Onderzoekers denken dat deze
organisch rijke lagen, sapropelen
genoemd, op twee manieren kunnen ontstaan. Er leven meer organismen in het oppervlaktewater,
bijvoorbeeld doordat rivieren meer
voedingsstoffen aanvoeren, waardoor er meer organismen bij hun
dood naar beneden zinken. Of het
organisch materiaal blijft beter
bewaard, omdat het sediment op
de bodem goed worden afgesloten
door een laag zuurstofloos bodemwater.
Gert de Lange onderzocht de
meest recent ontstane laag,
sapropel S1. De laag is gevormd
tussen 9.800 en 5.700 jaar geleden. Toen leidde een grotere
aanvoer van zoet water tijdens
een natte klimaatperiode tot de
vorming van de rijke bodemlaag.
Deze vorming gebeurde gelijktijdig in de gehele oostelijke

Middellandse Zee op waterdieptes
van meer dan 200 meter. Gedurende deze periode van 4100 jaar
bleek de diepe oostelijke Middellandse Zee zuurstofloos te zijn
beneden 1800 meter waterdiepte.
Daarboven neemt het organisch
gehalte van sapropel S1 af.
Anders gezegd: het zuurstofgehalte nam toe en daarmee de afbraak
van het organische materiaal.
Dit onderzoek toont aan dat de
kans om organisch rijke afzettingen te vinden, groot is in een
zuurstofloos milieu. Klimaatverandering kan bijdragen aan de
vorming van organisch rijke lagen.
Niet alleen leggen deze afgesloten
lagen een hoeveelheid CO2 vast,
maar ze kunnen ook in de loop
der tijd in olie worden omgezet.
Meer informatie: prof. dr. Gert
de Lange (Universiteit Utrecht),
gdelange@geo.uu.nl

Vidi-subsidies
Drie aardwetenschappers hebben
eind augustus hun onderzoeksvoorstel gehonoreerd gezien met
een Vidi-subsidie. NWO kent deze
subsidie toe in het kader van de
Vernieuwingsimpuls. Jonge onderzoekers met enkele jaren post-doc
ervaring krijgen hiermee de kans
een eigen onderzoekslijn op te
zetten. De subsidie is toegekend
aan:

Een bodemmonster dat voor deze studie werd gebruikt. De donkergroene
laag is organisch-rijke bodem, sapropel S1.
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Klimaatverandering door botsende continenten, dr. G. DupontNivet, Universiteit Utrecht.
Is de botsing van India tegen het
Aziatische continent verantwoordelijk voor een dramatische afkoeling van onze planeet? De exacte
relatie met klimaatverandering
wordt gezocht in de gesteentes
en fossielen die de bewegingen
van deze continenten registreren,
door het verdwijnen van de zee
die ertussen lag precies te dateren, en door de vorming van de
Himalaya’s gedurende de botsing
te documenteren.

Denkend aan Holland zie ik
woeste rivieren, dr. M.G. Kleinhans, Universiteit Utrecht.
Rivieren hebben zeer verschillende patronen, zoals meanderend,
met een slingerende geul zoals de
IJssel, en vlechtend, met meerdere geulen en banken door elkaar,
zoals de Oude IJssel. Waarom
deze zo verschillende patronen
ontstaan, zal worden onderzocht
met computermodellen en door
rivieren op schaal te laten ontstaan in het lab.
Biogeochemische revolutie in
de oceaanbodem, dr. F.J.R. Meysman, geochemie (universiteit
nog niet bekend)
Rond 540 miljoen jaar geleden
evolueerden de eerste dieren op
de oceaanbodem. Dit zorgde voor
een omwenteling in de biogeochemie van dit ecosysteem. Met
behulp van een computermodel
worden de gevolgen voor aarde en
klimaat van deze biogeochemische revolutie in kaart gebracht.

.jubileum
Geomathematicus Frits Agterberg
ontvangt jubileumboek
Ter gelegenheid van zijn 50-jarig
jubileum als geomathematicus,
ontving Frits Agterberg op het
33ste International Geological
Congress (IGC) in Oslo op 8
augustus jl, tijdens de algemene
vergadering van de International
Association for Geosciences,
een voorlopige kopie van het Festschrift getiteld: ‘Progress in Geomathematics’ (G. Bonham-Carter
and Q. Cheng, Eds.; Springer,
Berlin-Heidelberg).
Het boek bevat 30 artikelen geschreven door vrienden en collega’s van Frits over onderwerpen
die hem na aan het hart liggen:
spatial analysis in mineral resource assessment, quantitative stratigraphy, nonlinear multifractal
models, compositional data analysis, time series analysis, image
analysis and geostatistics. Het
eerste artikel na het voorwoord
van de editors heeft als titel: ‘The
role of Frederik Pieter Agterberg
in the Development of Geomathematics’, door Graeme BonhamCarter, Václav N mec, Dan Merriam, Pengda Zhao and Qiuming
Cheng. Een citaat:

“Many old friends and colleagues
wish to be remembered to Frits.
Walther Schwarzacher writes
‘Frits is an old and extremely good
friend. I still remember my first
meeting with him at the Kansas
Time Series Colloquium in 1968.
After my talk (Frits at this stage
was smoking a pipe and had no
beard) he got up and said ‘I was
interested in that equation of
yours’. I have forgotten which
equation, but it did strike me at
the time that there was at least
one real mathematician amongst
all us pretenders. Frits kept this
reputation and integrity and has
helped and constrained many geologists. We have to be very grateful
to him!’ Danie Krige noted ‘Dr.
Agterberg is a highly valued

colleague and close personal
friend of mine for more than
40 years. With the publication
of this book in his honour I would
like to add my congratulations and
best wishes to him. May he continue to contribute in his field for
many years to come to the benefit
of us all.’ Bill Fyson noted the
reason why Dutchmen are so tall.
‘It is an example of Darwinian
evolution. Holland is sinking and
only those who could keep their
heads above water survived.’ ”
Als student aan de Universiteit
van Utrecht publiceerde Frits in
1958 zijn eerste wetenschappelijke artikel (‘An undulation of the
rate of sedimentation in southern
Gotland’) in Geologie en Mijnbouw. Hiervoor ontving hij uit de
handen van toenmaals KNGMGvoorzitter Prof. H.J de Wijs de
prijs voor het beste artikel geschreven door een student in dat
jaar. Frits heeft meer dan 250
artikelen gepubliceerd; in 1974
kwam zijn boek uit ‘Geomathematics’ waarvan er meer dan 10,000
exemplaren verspreid werden
in diverse landen en talen. Een
recente (2007) publicatie is
‘New applications of the model of
De Wijs in regional geochemistry’
(Mathematical Geology, vol. 39,
no. 1, pp. 1-26). Het grijpt terug
op een artikel in Geologie en
Mijnbouw, geschreven door De
Wijs in 1951, waarin voor het
eerst een niet-lineair multifractaal
model geïntroduceerd werd.
Frits was altijd nauw betrokken bij
de IAMG (International Association
for Mathematical Geo-sciences) en
haar drie tijdschriften ‘Computers
& Geosciences’, ‘Mathematical
Geosciences’ en ‘Natural Resources Research’. Hij behoorde tot de
groep die oorspronkelijk voorstelde
deze wetenschappelijke vereniging
op te richten, hetgeen tenslotte
plaatsvond gedurende de IGC in

Frits Agterberg verrast met Festschrift op 8 augustus
in Oslo tijdens 33ste IGC.

Praag (1968) terwijl de Russische
tanks deze stad binnenreden. Op
de 40ste jaardag van de IAMG in
Oslo trad Frits af na vier jaar de
associatie als president gediend te
hebben.
Frits woont met zijn vrouw Codien
in Canada, waar hij onder andere

werkzaam was als hoofd van de
Geomathematics Section van de
Geological Survey of Canada en
verbonden is aan de Universiteit
van Ottawa. Zijn wetenschappelijke activiteiten blijft hij voortzetten.

.subsidie
EU-subsidie voor Sinninghe Damsté
Prof. Jaap Sinnighe Damsté
(NIOZ en Universiteit Utrecht)
heeft een ‘ERC Advanced Grant’
ontvangen van de Europese Unie
van 2,5 miljoen euro. Met deze
beurs wil Sinninghe Damsté de
temperatuur in het verleden ontsluiten met behulp van de fossiele resten van bodembacteriën in
de zeebodem. Deze bacteriën zijn
afkomstig uit bodems op het land,

uitgespoeld, meegenomen met
rivieren en afgezet in zee. De
molecuulstructuur van de membraanlipiden (vetachtige stoffen)
van de bacteriën vertonen subtiele variaties die nauw samenhangen met de omgevingstemperatuur. Is deze relatie nauwkeurig
bekend, dan vormt de zeebodem
een prachtige archief van de klimaatveranderingen op het land.
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.agenda
Tot en met 4 januari 2009
Schilderijen van Zden k Burian:
reconstructies van prehistorische
landschappen en fossielen.
Informatie: www.nmr.nl
Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is gevaarlijk in het Natuurhistorisch
Museum – de sabeltandtijger in
Rotterdam’.
Informatie: www.nmr.nl

Tot en met 9 januari 2009
Tentoonstelling: ‘Dubois ontdekker van de aapmens’.
Informatie: www.naturalis.nl

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

3 november 2008
Symposium ‘Ice Ages through
Geological Time’, georganiseerd
door de Paleobiologische Kring
en Palynologische Kring.
Info: http://www.bio.uu.nl/
~palaeo/Paleobiologie/

28 november 2008
15de jaarlijkse Symposium van
de NSG (Netherlands Research
School of Sedimentary Geology),
Universiteit Utrecht. Informatie:
http://www.geo.vu.nl/users/nsg/

28 november 2008
20e reünie van Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, aanvang
18.00 in de Oosterkerk, Kleine
Wittenburgerstraat 1 te Amsterdam. Informatie: www.sgia.nl, of
bel Igor van der Wal (secretaris),
tel 023-5259245 (’s avonds). Zie
ook pag. XX van deze Geo.brief.
4-5 december 2008
Workshop ‘Heterogenous data
acces and use for geospatial user

.universiteiten
Universiteit Utrecht
Bachelor
M. Witteveen (4 augustus, fysische geografie)
L.J.F. Kee (6 augustus, geologie)
K.F. Oostingh (12 augustus, geologie)
H.S. Lentink (15 augustus, fysische geografie)
D. de Vos (15 augustus, geologie)
M. Hazekamp (18 augustus, biogeologie)
K. Marnette (19 augustus, geologie)
N.E. Vellinga (19 augustus, fysische geografie)
A.M.H. Pluymakers (21 augustus, geologie)
M.A. Hogerwerf (25 augustus, geologie)
J.C. Stam (26 augustus, geologie)
S. Jansen (26 augustus, geologie)
W.A. Marra (27 augustus, geologie)
M. Hagens (29 augustus, geologie)
B. Linders (31 augustus, geologie)
T.K.T. Wolterbeek (13 augustus, geologie)
Master
S.A.M. den Hartog (5 augustus, geologie)
M.T.H. Lokers (6 augustus, biogeologie)
H. Hulsman (7 augustus, hydrologie)
L.V. de Groot (14 augustus, geofysica)
L.J. Heijnen (14 augustus, geologie)
N.B. Sutton (14 augustus, geochemie)
G. van den Hazel (15 augustus, geofysica)
V. van Schijndel (19 augustus, geologie)
S.J. Batenburg (19 augustus, biogeologie)
A.J.P. Houben (20 augustus, biogeologie)
W.T. Sommer (20 augustus, geofysica)
M.B. Koot (22 augustus, biogeologie)
G.A. Henstra (25 augustus, geologie)
W. Feldmeijer (27 augustus, biogeologie)
J. Bartol (28 augustus, geofysica)
W.B.L. Bosch (28 augustus, geologie)
E. van der Heijden (28 augustus, biogeologie)
E. Vannametee (28 augustus, fysische geografie)
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A.L. Nauta (29 augustus, fysische geografie)
Y. Wada (29 augustus, hydrologie)
J.A. Roos (31 augustus, fysische geografie)

Universiteit van Amsterdam
Bachelor
M.C.E. Faasse (27 augustus, aardwetenschappen)
F.W. Diependaal (27 augustus, aardwetenschappen)
H. Weiler (27 augustus, aardwetenschappen)
J.A. Brinkkemper (27 augustus, aardwetenschappen)
R.A. Bom (24 september, aardwetenschappen)
Y.P.G. Hoogzaad (24 september, aardwetenschappen)
R.A. Jansen (24 september, aardwetenschappen)
M. van Veelen (24 september, aardwetenschappen)
Master
H. Djuma (27 augustus, Earth and Environmental Sciences)
A.T. Kamminga (24 september, Computational Bio and Physical Geography
Doctoraal
T. Nieman (24 september, Earth Surface Processes)
N.S. Anders (24 september, Computational Bio and Physical Geography

Vrije Universiteit Amsterdam
Bachelor
J.J. Mulder (20 augustus, aardwetenschappen)
L.C. Glasbergen (20 augustus, aardwetenschappen)
A.G. Vondrak (20 augustus, aardwetenschappen)
Master
F.M. van der Zwan (20 augustus, Geosciences of Basins and Lithosphere)
C.P. Zwaan (20 augustus, Geosciences of Basins and Lithosphere)
L.J. Wasch (20 augustus, Geosciences of Basins and Lithosphere)
R.C. Hin (20 augustus, Geosciences of Basins and Lithosphere)
A.L.H. Storme (20 augustus, Geoarcheologie)
J.A. Wassenburg (20 augustus, Paleoclimatology, Paleoecology, Paleooceanography)
D. Voeten (20 augustus, Paleoclimatology, Paleoecology, Paleooceanography)

. internet
communities’, VU Amsterdam. In
samenwerking met KNMI, Wageningen Universiteit (WUR) en het
Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek (SRON). Informatie:
http://adaguc.knmi.nl

7 december 2008
Lezing in natuurhistorisch museum Naturalis, Leiden, over ‘De
geologie van het Romeinse Rijk:
hoe geologen de oudheid ontraadselen’, door Patrick Degryse.
Informatie over deze en de andere
lezingen in deze serie:
www.leidsewinterlezingen.nl
15–16 januari 2009
Symposium ‘50 years of petroleum exploration in the Netherlands after the Groningen disco-

very’, TNO/NITG, de Uithof,
Utrecht. Informatie: OrganisatieBenO-SecretariaatGEenGI@tno.nl

12-13 februari 2009
Symposium ‘Eilandevolutie 150
jaar na Darwin’, nationaal natuurhistorisch museum Naturalis, Leiden. In samenwerking met het
Darwin Instituut voor Biogeologie
van de Universiteit Utrecht.
Informatie: www.naturalis.nl
19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geoheritage & Nature and Landscape
management’, Assen, Drenthe.
Informatie: www.drenthe.nl/
progeo2009

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
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